
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 
Elnökének 

15/2021. (VI.08.) számú határozata 
 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász NEMZ-N-2021-0165 azonosítószámon 
nyilvántartott Projekt lebonyolításával kapcsolatos beszerzési eljárásokra vonatkozó 

eseti beszerzési szabályzatának elfogadásáról 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörömben 

eljárva a NEMZ-N-2021-0165 azonosítószámon nyilvántartott „A helyi német nemzetiségi 

közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház 

felújításának támogatása” című Projekt lebonyolításával kapcsolatos beszerzési eljárásokra 

vonatkozó határozat mellékletét képező eseti beszerzési szabályzatot elfogadom. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: elnök 
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ESETI BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász (továbbiakban: Kedvezményezett) a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez (továbbiakban: Támogató) 2020. október 30-án „A helyi német nemzetiségi 
közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház 
felújításának támogatása” (továbbiakban: Projekt) tárgyában egyedi kérelmet nyújtott be. 
Kedvezményezett és Támogató között 2021. május 26-án támogatói okirat jött létre a Projekt 
megvalósítása érdekében. 

Jelen eseti beszerzési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a NEMZ-N-2021-0165 azonosítószámon 
nyilvántartott „A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában 
jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház felújításának támogatása” című Projekt lebonyolításával 
kapcsolatos beszerzési eljárásokra vonatkozik. 

1. A szabályzat célja, hatálya 

1.2. A szabályzat célja 

Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza Kedvezményezett, mint Ajánlatkérő által a Projekt 
keretében megvalósuló beszerzési eljárásainak előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, Kedvezményezett nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 
szervezetek felelősségi körét, valamint a beszerzési eljárás dokumentálási rendjét, különösen az 
eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket. 

1.3. A szabályzat hatálya 
1.3.1. A Szabályzat alanyi hatálya 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász, mint Ajánlatkérő, valamint az ajánlatkérő nevében, 
az eljárásban részt vevő szervezet munkavállalói illetőleg bármely polgári jogi szerződés alapján bevont 
személyek jelen szabályzat szerint kötelesek eljárni a 2. pontban meghatározott beszerzések 
előkészítése és lebonyolítása során. 

1.3.2. A szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed egyrészt a Projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokra, másrészt a Projekt keretében lefolytatandó a 
mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő, illetve meghaladó, de a mindenkori közösségi értékhatárt 
el nem érő azon szolgáltatások megrendelésére, melyek a Kbt. 111. § (r) pont alapján, nemzeti 
rezsimben kivételt képeznek. A kivételi körbe tartozó beszerzések esetén közbeszerzési eljárást nem 
szükséges lefolytatni, hanem Kedvezményezett saját beszerzési szabályzata alapján választhatja ki a 
szolgáltatót. 

1.3.3. Jelen szabályzat időbeli hatálya 

Jelen eseti beszerzési szabályzat az elfogadással válik hatályossá, és csak a hivatkozott Projekt 
keretében megvalósuló beszerzések vonatkozásában érvényes, a Támogatás záró elszámolásának 
(pénzügyi és szakmai) elfogadásáig. 

2. A beszerzés tárgya, értékhatárok 

Az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és 
nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az 
ajánlattevők számára. 



A beszerzés tárgya jelen Projekt keretén belül: szolgáltatások megrendelése. 

A beszerzés becsült értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért, 
illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 
továbbiakban becsült érték). 

A beszerzési eljárás becsült értékének meghatározását a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló 
törvény (továbbiakban: Kbt.) irányadó rendelkezései szerint szükséges végezni. Felelős: Elnök. 
Közreműködik: Budakalászi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referens. 

A Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések értékhatárai:  

a.) Nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó szolgáltatás megrendelése; 
b.) Nettó 1.000.001,- Ft és a mindenkori közbeszerzési nemzeti értékhatár szintjéig terjedő 

szolgáltatás megrendelése; 
c.) Kbt. 111.§. (r) pont alapján tervezési szolgáltatás megrendelése 

A tervezett tervezési szolgáltatás becsült értéke a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2021. január 1-
jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó tájékoztatója alapján a klasszikus ajánlatkérők 
esetében, a szolgáltatásokra meghatározott nemzeti értékhatárt eléri, ugyanakkor az uniós értékhatárt 
nem haladja meg.  

Az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 
eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Részt 
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a Kbt. másként rendelkezik. 

A tervezési szolgáltatás a Kbt. 111. § (r) pont alapján, nemzeti rezsimben kivételt képez, így 
közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatni. Tekintettel a kivételi körre Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Budakalász saját beszerzési szabályzata alapján, nem közbeszerzési eljárással, hanem 
szabadon kialakított eljárásrenddel választhatja ki a tervezőt. 

3. A beszerzési eljárások lefolytatásának általános szabályai, felelősségi rendje 

A beszerzési tevékenység irányításáért a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 
(kötelezettségvállaló) Elnöke a felelős. 

Feladata: a beszerzési folyamatok felügyelete, az egyes beszerzések pénzügyi fedezetének 
meghatározása, a beszerzési eljárásban résztvevő munkatársak irányítása, valamint a kapcsolódó 
feladatok koordinálása. 

Az egyes beszerzési eljárások előkészítésért, lebonyolításáért Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
közbeszerzési referense felelős. 

4. Az egyes beszerzési eljárások szabályai 

4.1. Nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó szolgáltatás megrendelése 

Ezen értékhatár alatti beszerzések esetében lehetőség van:  

a.) az alkalmas szolgáltatóval több ajánlat bekérése nélküli szerződéskötésre (ajánlatkérés 
bekérésével) 

b.) azonban a kötelezettségvállaló eseti döntése alapján, ezen összeghatár alatti beszerzések 
esetében is elrendelheti a többes ajánlatkérést (4.2.pontban meghatározott szabályok 
szerint). 



Az ajánlatkérést írásban szükséges kérni, a 4.2.pontban meghatározott tartalommal. Az adott 
beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára az Elnök jogosult. A szerződés és amennyiben 
szükséges a későbbi módosítások írásban köthetők. 

4.2. Nettó 1.000.001,- Ft és a mindenkori közbeszerzési nemzeti értékhatár szintjéig terjedő 
szolgáltatás megrendelése 

Ezen értékhatárok közé eső beszerzések esetében legalább három ajánlat bekérése szükséges. 
Amennyiben a beszerzés tárgyától, jellegétől függően nincsen lehetőség legalább 3 ajánlattevőtől 
ajánlatot kérni vagy kizárólagosság esete áll fenn, akkor az elnök köteles feljegyzést készíteni arról, 
hogy nincs lehetőség 3 ajánlat bekérésére. Kizárólagosság esetén a cég erre vonatkozó cégszerű 
nyilatkozatát is az ügyirathoz szükséges csatolni. 

A kiválasztott jelentkezőket egyidejűleg, írásban kell felhívni ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívásban 
szerepeltetni kell a következőket: a megrendelő nevét, címét, kapcsolattartó személy nevét, a 
beszerezni kívánt szolgáltatás megnevezését, számát, jellemzőit, a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
határidőket, teljesítési határidőt, szerződéskötés tervezett időpontját, bírálati szempontokat, minőségi 
és garanciális követelményeket, az ajánlatokhoz benyújtásra kért iratokat, nyilatkozatokat. 

Az ajánlatokat írásban kell bekérni, melyeket postai úton vagy elektronikus formában (e-mail) is meg 
lehet küldeni. 

Az ajánlatkérőnek az ajánlatokat meg kell vizsgálnia, hogy azok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, 
illetőleg dokumentációban meghatározott követelményeknek. A hiánypótlás köre: teljes körű, azaz az 
Ajánlatkérő az ajánlathoz csatolandó valamennyi dokumentum, nyilatkozat esetében lehetőséget ad 
azok hiányának pótlására. 

Az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét vizsgálni kell az ajánlatok bírálata során.  

Az érvényes ajánlatok bírálata történhet a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az 
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján. 

A beszerzési eljárást lezáró döntést a kötelezettségvállaló Önkormányzat nevében az Elnök hozza meg.  

Az eljárás eredményének kihirdetése az ajánlattevők egyidejű kiértesítésével, elektronikus levélben 
történik. 

A szerződés és amennyiben szükséges a későbbi módosítások írásban köthetők. 

4.3. Kbt. 111.§. (r) pont alapján tervezési szolgáltatás megrendelése 

Ezen értékhatárok közé eső tervezési szolgáltatás beszerzését meghívásos pályázati rendszer 
keretében ajánlati felhívás legalább 3 ajánlattevő felé történő egyidejű megküldésével szükséges 
bonyolítani. 

A beszerzési eljárás előkészítése körében az alábbi cselekményeket szükséges megvalósítani: 

a) A beszerzési eljárás becsült értékének meghatározása. Felelős: Elnök. Közreműködik: Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referens. 

b) A beszerzési eljárásban részt vevők személyi körének meghatározása, a megbízólevelek 
elkészítése, illetve az összeférhetetlenség vizsgálata. Felelős: Elnök. Közreműködik: Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referens. 

c) Az ajánlati felhívás és mellékleteinek elkészítése. Felelős: Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
közbeszerzési referens. 

d) Az elkészített beszerzési dokumentumok jóváhagyása az eljárás megindítása előtt. Az eljárásban 
döntéshozó: Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász képviselő-testülete. Felelős: 
Ajánlatkérő döntéshozó testülete. Jóváhagyás hiányában az eljárás nem indítható meg. 



e) A meghívásra kerülő gazdasági szereplők meghatározása. Felelős: Elnök. Ajánlatkérő 
kötelezettsége meggyőződni a felkért ajánlattevők szerződésre vonatkozó teljesítési 
alkalmasságáról, amelyet dokumentálni szükséges. 

Összeférhetetlenség: 

Összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenni a Kbt. szabályainak betartásával a bírálóbizottság 
tagjainak, az előkészítésben résztvevő személyeknek (akkor is, ha külső szakértőként vesznek részt az 
eljárásban), a képviselő-testület tagjainak és az Elnöknek. 

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, 
megrendelő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként az ajánlatkérő, 
megrendelő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy 
vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az 
ajánlatkérő, a megrendelő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet- információkra 
tekintettel - a beszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

A beszerzési eljárás lefolytatásának rendje 

a) Az ajánlati felhívást a közbeszerzési referens közvetlenül elektronikusan küldi meg az Ajánlatkérő 
által kijelölt –legalább három – a beszerzés tárgya szerinti potenciálisan ajánlattevőnek számító 
gazdasági szereplő számára. 

b) Az ajánlattételi szakaszban Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít a felkért gazdasági szereplőknek 
az ajánlati felhívásban megjelölt helyen és időben. A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, 
melyet minden ajánlatadásra felkért gazdasági szereplő egyidőben elektronikus úton kap meg. 
Felelős: közbeszerzési referens. 

c) Ajánlatkérő biztosítja a tájékoztatás kérés lehetőségét. 

d) Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye: Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 
(2011 Budakalász Petőfi tér 1.) 

e) Az ajánlatok bírálatára legalább három tagú bírálóbizottságot kell létrehozni, akiket az eljárásban 
felelős döntéshozó bíz meg. A bírálóbizottságnak összességében rendelkeznie kell jogi, 
közbeszerzési, pénzügyi, és a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, amit a megbízólevelekben 
el kell határolni és nevesíteni kell. 

f) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján történik. 

g) Az értékelés során szükséges dokumentumok elkészítése a közbeszerzési referens feladata. 

h) Az eljárást lezáró döntést a döntéshozó Képviselő-testület név szerinti szavazással hozza, érvényes 
döntést jelen eljárásra vonatkozóan minősített szavazással hozhat.  

5. A beszerzés dokumentálási rendje 

A beszerzési eljárások befejezése után a teljes iratanyagot a közbeszerzési referens a saját nevére, 
főszámra beiktatja, és azt követően az irattárba helyezi. 

A beszerzési eljárások iratanyagát úgy kell összeállítani, és folyamatában kezelni, hogy a későbbiekben 
minden eljárási cselekmény igazolható és visszakereshető legyen. Az iratokhoz csatolni kell az átvételt 
igazoló tértivevényt, valamint az elektronikus továbbítást igazoló levelet is. 



Záró rendelkezés, hatálybalépés, aláírás 

Jelen eseti beszerzési szabályzat az elfogadással válik hatályossá, és csak a hivatkozott Projekt 
vonatkozásában érvényes, a Támogatás záró elszámolásának (pénzügyi és szakmai) elfogadásáig. 

A szabályzatot a beszerzési eljárásban részt vevőknek meg kell ismerni és annak betartásáért 
felelősséggel tartoznak. 

 

Budakalász, 2021. június 

 



1. számú melléklet - Megbízólevél - minta 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 

 

………………………………..részére 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász, mint ajánlatkérő a NEMZ-N-2021-0165 
azonosítószámon nyilvántartott „A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak 
ápolásában jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház felújításának támogatása” című Projekt eseti 
beszerzése alapján beszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi, amelynek tárgya: 

„………………………………………………………”. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász, mint ajánlatkérő eseti beszerzési szabályzata alapján 
felkérem a fenti tárgyú beszerzési eljárás Bírálóbizottságában való közreműködésre, mint 

− 1a bírálóbizottság pénzügyi/jogi/közbeszerzés tárgya szerint/közbeszerzési 

szakértelemmel és szavazati joggal rendelkező tagja 

− 2a bírálóbizottság pénzügyi/jogi/közbeszerzés tárgya szerint/közbeszerzési 

szakértelemmel és szavazati jog nélküli, megfigyelő, konzultációs joggal rendelkező 

tagja. 

A Megbízott a Bírálóbizottság tagjaként az eseti beszerzési szabályzat alapján köteles és jogosult eljárni. 

Megbízásom feltétele az Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltése. 

 

Kelt. …………………………. év…….hó ….. napján 

 

……………………………………… 

Megbízó elnök 

Alulírott, a megbízásból a mai napon egy példányt átvettem, és aláírásommal tanúsítom, hogy a 
kinevezést elfogadom, valamint velem szemben összeférhetetlenségi ok, mint kizáró körülmény nem áll 
fenn. 

Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg az 
alulírott helyen és napon írom alá: 

 

Kelt. …………………………. év…….hó ….. napján 

……………………………………… 

Megbízott Bírálóbizottsági tag 

  

                                                           
1 Nem releváns rész törlendő 
2 Nem releváns rész törlendő 

 



2. számú melléklet - Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat - minta 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………………………………………………(név, lakcím, szem.ig.szám),  

3mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 
4mint a Bírálóbizottság tagja 
5mint külső megbízott közreműködő (pl. független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, lebonyolító, jogi 

szakértő) 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, 
„……………………………” tárgyú beszerzési eljárásban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy az 
eljárásra vonatkozó eseti szabályzat szerinti összeférhetetlenség velem szemben nem áll fenn, funkcióim 
és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, így különösen 
gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdekeim 
nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a beszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott 
információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, 
szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének 
jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól 
mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

Kelt. …………………………. év…….hó ….. napján 

 

……………………………………….. 

aláírás 

  

                                                           
3 Nem releváns rész törlendő 
4 Nem releváns rész törlendő 
5 Nem releváns rész törlendő 

 



Megismerési nyilatkozat 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 2021. június 08. napjától érvényes NEMZ-N-2021-0165 
azonosítószámon nyilvántartott „A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak 
ápolásában jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház felújításának támogatása” című Projekt eseti beszerzési 
szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során 
köteles vagyok betartatni.  

Név 
Feladat, 

hatáskör 
Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

 


