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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
57/2011. (XI. 15.) 

önkormányzati rendelete 
 

a helyben központosított közbeszerzésről 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet tárgyi, személyi hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a 
továbbiakban: önkormányzat) és Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a 
továbbiakban: hivatal) a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá 
tartozó közbeszerzéseire. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveinek az alábbi 
közbeszerzéseire:  
 
a) távközlési szolgáltatás; 
b) gáz- és villamos-energia beszerzés; 
c) irodaszer-beszerzés; 
d) tisztítószer-beszerzés; 
e) bútor-beszerzés. 
 
(3) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveinek és az önkormányzati 
gazdasági társaságoknak a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó 
közbeszerzéseire, amennyiben a 2. § (3) – (4) bekezdésében foglaltak teljesülnek.  
 

2. § 
 
(1) A helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérő az önkormányzat. Az ajánlatkérő 
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső szervezet közreműködését igénybe veheti. 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve az 1. § (2) bekezdésben meghatározott területeken 
helyben központosított közbeszerzésben vesz részt. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetési szerve a 1. § (2) bekezdésben meghatározott területeken 
kívüli eljárások során a helyben központosított közbeszerzéshez csatlakozhat. 
 
(4) Az önkormányzat közvetlen vagy közvetett, többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság a helyben központosított közbeszerzéshez csatlakozhat. 
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2. A helyben központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása 
 

3. § 
 
(1) Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott területeken tervezett beszerzésre vonatkozó 
adatokat a költségvetési szerv az ajánlatkérő számára a tárgyév február utolsó napjáig 
továbbítja. Az ajánlatkérő ennek figyelembevételével készíti elő a közbeszerzési tervet. 
 
(2) A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezet köteles a 
dokumentáció, ismertető összeállításában közreműködni, a szakmai előírásoknak megfelelő 
tartalmat az ajánlatkérő számára átadni. 
 
(3) A helyben központosított közbeszerzési eljárás során az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatát kell alkalmazni. 
 

4. § 
 
(1) A helyben központosított közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi 
jelentkezések értékelésére az alábbi összetételű bírálóbizottságot kell létrehozni: 
 
a) Szavazati joggal: 

aa) az alpolgármester, vagy megbízottja; 
ab) jegyző, vagy megbízottja; 
ac) a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság elnöke, vagy megbízott 
képviselő bizottsági tagja; 
ad) a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke, vagy megbízott képviselő 
bizottsági tagja; 
ae) a szakmailag illetékes bizottság elnöke, vagy megbízott képviselő bizottsági tagja; 
af) a Marketing és Turisztikai Bizottság elnöke, vagy megbízott képviselő bizottsági tagja; 
ag) a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, vagy megbízott bizottsági 
tagképviselője; 
ah) a településrészi önkormányzat elnöke, vagy az általa megbízott településrészi 
önkormányzati képviselő a településrészt érintő árubeszerzés, vagy építési beruházás esetén; 
ai) egyéni választókerületet érintő közbeszerzési ügyben a választókerület megválasztott 
képviselője. 
 

b) Tanácskozási joggal: 
ba) a hivatal gazdasági igazgatója vagy megbízottja; 
bb) a hivatal műszaki és pályázati igazgatója vagy megbízottja; 
bc) városrendezési, vagy városképi szempontból meghatározó beruházások esetén a városi 
főépítész vagy megbízottja; 
bd) a beruházással megvalósuló létesítmény tényleges, vagy leendő üzemeltetőjének 
vezetője vagy megbízottja, vagy a helyben központosított közbeszerzésben részt vevő 
szervezet vezetője vagy megbízottja 
be) szükség esetén szakértő. 

 
(2) A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább 
a fele jelen van. A bírálóbizottság elnöke a polgármester által megbízott alpolgármester. A 
megbízott alpolgármestert akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy képviseli. A 
bírálóbizottság szótöbbséggel határoz. 
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3. A döntés 
 

5. § 
 
A bírálóbizottság ajánlása alapján a polgármester dönt.  
 

6. § 
 
Az önkormányzati költségvetési szerveknek, gazdasági társaságoknak a helyben 
központosított közbeszerzésben történő részvétele díjmentes.  
 

4. Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépése után indult közbeszerzési eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
Kaposvár, 2011. november 10. 
 
 
 

Szita Károly     dr. Kéki Zoltán 
  polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
 


