
 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 
a helyben központosított közbeszerzésekr ől 

 
EGYSÉGES SZERKEZET 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1)2  A helyben központosított közbeszerzés tárgyi hatálya alá tartozó áruk körét e 

rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) Jelen rendelet személyi hatálya a 2. számú mellékletben meghatározott 

önkormányzati költségvetési szervekre és intézményekre, valamint a csatlakozási joggal 
felruházott szervezetekre terjed ki (továbbiakban: intézmények). 
 

2. § A 2. számú mellékletben szereplő intézmények nem jogosultak a rendszerből kilépni, 
beszerzéseiket csak a jelen rendeletben szabályozott rendszeren keresztül bonyolíthatják, 
kivéve azon beszerzéseket, amelyek nem tartoznak jelen rendelet tárgyi hatálya alá. 
 

2. A helyben központosított közbeszerzési rendszerh ez történ ő csatlakozás 
 

3. §3 (1)4 Hatvan Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek a Hatvani Polgármesteri Hivatalhoz 
(továbbiakban: Hivatal) történő nyilatkozat benyújtásával önként csatlakozhatnak a helyben 
központosított közbeszerzési rendszerhez. 

(2)5 Az önkéntes csatlakozásra irányuló nyilatkozat benyújtására minden év január 31. 
napjáig van lehetőség. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az 1. mellékletben szereplő 
árubeszerzések azon körét, amelyek vonatkozásában csatlakozni kívánnak, továbbá meg 
kell jelölni a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét. 

(3) Az önként csatlakozó szervezetet a Hivatal az intézmények nyilvántartásába felveszi. 
(4) A helyben központosított rendszerhez önként csatlakozott szervezetek minden év 

december 31. napját legalább 60 nappal megelőzően írásban kezdeményezhetik a helyben 
központosított közbeszerzésekből való kilépésüket azzal, hogy a kilépés a tárgyév december 
31. napjával hatályosul. A kilépés további feltétele, hogy a kilépő az Önkormányzattal - teljes 
körűen – legkésőbb a csatlakozás megszűnésének időpontjáig elszámoljon. 

(5)6 Az önként csatlakozott szervezet a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon a 
helyben központosított közbeszerzések köréből az adott közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően kiléphet, amennyiben az általa felhozott nyomós gazdasági érdekre való 
tekintettel a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az erre vonatkozó írásbeli 
kérelmének helyt ad. 
 

 
3. Ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szerv ezet 

 
4. § (1) A helyben központosított közbeszerzés keretében az ajánlatkérésre 

kizárólagosan feljogosított szervezet az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő. A helyben 
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központosított közbeszerzési rendszer keretében a lebonyolítással és az adminisztrációval 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének mindenkori közbeszerzési szabályzatában (továbbiakban: Kbsz.) foglaltaknak 
megfelelően. 

(2)1 A Hivatal külső szakértőt (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vagy 
lebonyolító szervezetet) bízhat meg a rendeletben foglalt feladatai egészének, vagy egy 
részének az ellátásával. Az egyes beszerzésekhez kapcsolódóan a külső szakértő 
igénybevételéről a képviselő-testület jogosult dönteni. 

(3) A helyben központosított közbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetét minden 
évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni.  
 

5. §2 A Hivatal a 4. § szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja 
el: 

a) az intézmények által írásban szolgáltatott adatok, illetve ennek hiányában a Hivatal 
által vezetett nyilvántartások, továbbá a korábban megkötött szerződések adatainak 
elemzése alapján összesíti a beszerzési igényeket, majd az összesítés alapján a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban előírt információkat az Önkormányzat 
Közbeszerzési Tervében feltünteti, 

b) a beszerzési igények összesítése alapján előkészíti a megvalósítandó közbeszerzési 
eljárásokat (az ajánlatkérő az eljárások gazdaságosabb, költséghatékonyabb lebonyolítása 
érdekében jogosult az 1. mellékletben szereplő egyes áruféleségeket összevonni és azokat 
azonos közbeszerzési eljárás keretében beszerezni, szabadon meghatározva az adott 
eljáráshoz tartozó egyes részeket, árucsoportokat), 

c) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kbsz. 
rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, a 
kapcsolódó eljárási cselekmények elvégzéséről, az esetleges jogorvoslati eljárásokban való 
képviseletről, 

d) elkészíti és közzétételre megküldi a Kbt. szerint kötelező valamennyi tájékoztatást és 
összegezést, 

e) a rendszert érintő, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges adatokról intézményi kérésre tájékoztatást ad, 

f) az intézményi és a szállítói adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a beszerzési 
igények teljesítését, 

g) a megkötött közbeszerzési szerződések hatályos szövegének a közzétételéről 
gondoskodik, továbbá azt a beszerzésbe tartozó intézmények és az önként csatlakozó 
szervezetek részére megküldi, 

h) gondoskodik a beszerzésbe tartozó intézmények és az önként csatlakozó szervezetek 
adatainak a Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartásokban, továbbá az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről, szükség esetén azok 
módosításáról, 

i) ellátja mindazon egyéb feladatot, amelyet jogszabály és a helyi szabályozás a feladat- 
és hatáskörébe utal. 

 
6. § (1)3 Az intézmények a Hivatal felhívására az előírt határidőig kötelesek megküldeni a 

beszerzési igényeiket érintő információkat, az alábbiak szerint: 
a) intézmény adatai (különösen: név, székhely, adószám, bankszámlaszám, adószám, 

képviselő neve), 
b) kapcsolattartó neve és elérhetősége, 
c) az igényelt áru pontos megnevezése (az esetlegesen elvárt műszaki és minőségi 

jellemzők feltüntetésével), 
d) az igényelt áru tervezett mennyisége, 
e) a rendelkezésre álló költségkeret, 
f) a teljesítés helye. 
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(2) Amennyiben a leadott beszerzési igényekben változás áll be, avagy új igény merül fel, 
az intézmények kötelesek haladéktalanul a Hivatalnak írásban bejelenteni. 

(3) Az intézmények tárgyévi beszerzési igényeiről a Hivatal külön nyilvántartást vezet. 
 

7. §1 (1)2 A Hivatal a helyben központosított közbeszerzés keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását követően legkésőbb 5 munkanappal köteles tájékoztatni 
az intézményeket: 

a) a közbeszerzési eljárás tárgyáról, 
b) a közbeszerzési eljárás becsült értékéről, 
c) a közbeszerzési eljárás típusáról, és 
d) a szerződés hatályba lépésének a tervezett időpontjáról. 
(2)3 A Hivatal az alábbi eljárási cselekményekről köteles legkésőbb 5 munkanapon belül 

tájékoztatni az intézményeket: 
a) az eljárás eredménye tárgyában meghozott döntésről, 
b) az esetleges jogorvoslati eljárásról, 
c) a szerződés megkötéséről, és 
d) a megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó főbb információkról. 
(3)4 Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítéséről a Hivatal felhívására az előírt 

határidőig kötelesek írásban tájékoztatást adni, az alábbiak szerint: 
a) a beszerzés tárgyának megnevezése, 
b) az intézmény által megrendelt áruk mennyisége, 
c) az intézmény által megrendelt áruk összesített értéke, 
d) a teljesítés minősítése (kiváló/megfelelő/nem megfelelő), és 
e) nem megfelelőnek ítélt teljesítés esetén az észlelt kifogások leírása. 
(4) Az intézmények kötelesek a Hivatal részére annak felhívására az előírt határidőig 

valamennyi, a helyben központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban kért tájékoztatást 
megadni. 

(5)5 A Hivatal köteles a Kbt. 43. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat és 
információkat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus 
szerződéstárban (CoRe adatbázis) – valamint ha a Kbt. felhatalmazása alkotott jogszabály 
azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi –, akkor az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben is közzétenni. 
 

8. §6 (1) A Hivatal a helyben központosított közbeszerzés keretében végzett 
tevékenységet a 2. mellékletekben felsorolt szervezetek és a csatlakozó szervezetek részére 
díjazás nélkül végzi.  

(2) A Hivatal köteles a központosított közbeszerzési díjakról nyilvántartást vezetni. 
 

9. § (1)7 Az összesített beszerzési igények alapján a Hivatal által bonyolított helyben 
központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen a Kbt. szabályai szerint egyedi 
szerződés vagy keretszerződés jön létre. 

(2)8 Az egyedi szerződés és keretszerződés aláírására Hatvan Város Polgármestere 
jogosult. A keretszerződés alapján létrejövő egyedi szerződés (megrendelés) aláírására az 
intézmény vezetője jogosult. 

(3)9 A keretszerződést az intézmények képviseletében az Önkormányzat köti meg. Az 
intézmények a keretszerződés terhére kötött egyedi szerződésekkel (kibocsátott 
megrendelésekkel) közvetlenül szerezhetik be a beszerzési igénnyel előre jelzett árut. A 
keretszerződésből történő megrendelés során az intézmények kötelesek betartani a Kbt. 
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előírásait és érvényesíteni a keretszerződés feltételeit. Az egyedi szerződés (megrendelés) 
nem lehet ellentétes a keretszerződéssel és a Kbt.-vel. 

(4)1 A helyben központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés 
legfeljebb 4 évre köthető és tartalmaznia kell az alábbi elemeket: 

a) a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek; 
b) az arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú 

jognyilatkozattal (megrendelés) jogosult a beszerzés részét képező árukat a keretszerződés 
kötelezettjétől megrendelni; 

c) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, a teljesítéssel 
kapcsolatos határidőkkel és az egyéb releváns feltételekkel kapcsolatos szabályokat; 

d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és 
e) az intézményeknek és a keretszerződés kötelezettjének a keretszerződés 

teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. 
(5)2 A megrendelt áruk ellenértékét a megrendelő intézmények közvetlenül egyenlítik ki a 

szállító felé – kivéve, ha jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz. 
(6)3 
(7)4 

 
4. Saját hatáskörben megvalósított beszerzés 

 
10. § (1)5 A rendelet vonatkozásában kiemelt terméknek minősülnek az intézmények 

beszerzései között általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos 
felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró alábbi áruk, 
termékek: 

a) Tisztítószerek, takarítóeszközök és háztartási papíráru, 
b) Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru, 
c) Utántöltő kellékanyagok (toner, festékpatronok), 
d) Informatikai és irodatechnikai eszközök. 
(2)6 Az intézmények az (1) bekezdés szerinti kiemelt termékek beszerzését a 

Polgármester előzetes engedélyével saját hatáskörben is megvalósíthatják, ha 
a) a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása 

előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretszerződés alapján a 
beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható, 

b) a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés, 
c) lehetősége van más intézmény készletének átvételére. 
(3) Az intézmények vezetői kötelessége a (2) bekezdésben foglalt körülmények 

mérlegelése, mely során a legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni. Az (2) bekezdés 
alkalmazása nem eredményezheti a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén 
belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését. 

(4)7 A (2) bekezdésben szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés feltétele, hogy 
az intézmény vezetője a beszerzési igényt előzetesen a Hivatal részére bejelentette. 

(5)8 Az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként 
megkötött szerződéshez kapcsolódó alábbi adatokat a Hivatal részére megküldeni 
legkésőbb a szerződés teljesítését követő 3 munkanapon belül: 

a) szerződő felek megnevezése, 
b) szerződés tárgya, mennyisége, 
c) ellenszolgáltatás mértéke, 
d) teljesítés határideje, 
e) a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki és minőségi feltételek, 
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f) szerződéskötés ideje, 
g) a szerződés teljesítésének dokumentumai. 
(6)1 Az intézmények kizárólag a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzések 

vonatkozásában kötelesek az így beszerzendő beszerzési tárgyak becsült értékét 
egybeszámítani a Kbt.-ban foglaltaknak megfelelően. Az intézmények a saját hatáskörű 
beszerzések becsült értékét a helyben központosított közbeszerzési eljárás keretében 
beszerezni kívánt tárgyak becsült értékével egybeszámítani nem kötelesek. 

(7) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés rendelet szerinti 
feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, úgy a Polgármester döntése 
előtt a Hivatal a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményt 
további adatközlésre szólíthatja fel. 

(8)2 A (2) bekezdés b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során 
kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a Hivatal által a 
kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés hatálybalépésének időpontjáig 
vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania. 
 

11. § (1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
(2)3 
(3) A Hivatal, valamint jelen rendelet hatálya alá tartozó intézmények, csatlakozásra 

jogosult szervezetek között történő e rendelet szerinti adatszolgáltatások, tájékoztatások, 
értesítések elsősorban elektronikus levelezés útján történnek. 

(4)4 
 
Hatvan, 2010. december 16. 
 
 
 dr. Bóta Julianna Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 

                                                 
1 Módosította: 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (2). Hatályos: 2017. április 1-től. 
2 Módosította: 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (3). Hatályos: 2021. június 28-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályos: 2017. április 1-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (2). Hatályos: 2017. április 1-től. 



1. melléklet a 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez1 
 
 

A helyben központosított közbeszerzés tárgyi hatály a alá tartozó áruk  
 

1.)2 Tisztítószerek, takarítóeszközök és háztartási papíráru 
2.) Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru 
3.) Utántöltő kellékanyagok (toner, festékpatronok) 
4.) Informatikai és irodatechnikai eszközök 
5.) Gáz energia 
6.) Villamos energia 
 
 

                                                 
1 Módosította: 11/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (1). Hatályos: 2017. április 1-től. 
2 Módosította: 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1); 1. melléklet 1. pont. Hatályos: 2021. június 
28-tól. 



2. melléklet a 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez1 
 
 

A helyben központosított közbeszerzésekhez csatlako zott költségvetési szervek 
 

1. Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda ( 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44.) 
2. Hatvani Csicsergő Óvoda ( 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.) 
3. Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u.10.) 
4. Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) 
5. Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) 
6. Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
7. Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 
8. Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 
9. Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
10. Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
11. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A.) 
12. Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
 
 

                                                 
1 Módosította: 26/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2). Hatályos: 2021. június 28-tól. 


