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BEVEZETÉS 

 
 
Az Országgyűlés a hatályos közbeszerzési törvény (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény) elődjét – a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényt - azért tűzte napirendre, és 
azért fogadta el, hogy ezzel biztosítsa az államháztartás kiadásainak ésszerűsítését, a köz-
pénzek átlátható elköltését, ennek során valódi versenyhelyzet megteremtését és a verseny 
tisztaságát, továbbá korlátozott módon a belföldi piac – beleértve a munkaerő-foglalkoztatást 
is – védelmét. Ugyanakkor az 1995. évi XL. törvény megjelenése jelentős lépés volt abban a 
jogharmonizációs munkában, amely hazánkban az Európai Unió joganyagához való közele-
dés érdekében folyt. 
 
Az 1995. évi XL. törvény betöltötte a neki szánt szerepet. Emellett, hazánk 2004. május 1-től az 
Európai Unió teljes jogú tagjává vált. Ez utóbbi megkövetelte, hogy a közbeszerzések szabá-
lyozására az uniós előírásoknak teljes mértékben megfelelő új jogszabály lépjen életbe. Fenti-
ek figyelembe vételével alkotta meg az Országgyűlés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvényt (a továbbiakban Kbt.), amely 2006. január 15-i hatállyal nagymértékben kibővült, 
illetve jelentős változásokon ment keresztül. A 2006. évi CXXXV. törvény hatályba lépése 
újabb módosulásokat eredményezett a Kbt.-ben, majd a 2008. évi CVIII. törvény 2009. év 
április 1. napjától újabb módosításokat hozott a Kbt.-ben. 
 
A Magyar Államkincstár Zala Megyei szervezete 560409100 törzskönyvi számon nyilvántar-
tásba vette a „Nagykanizsa Regionális Szennyvíztársulás” megnevezésű önkormányzati társu-
lást (a továbbiakban: Társulás), amelyet annak tagjai azzal a közös céllal hoztak létre, hogy 
közös érdekérvényesítéssel elősegítsék Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési és keze-
lési feladatainak hatékonyabb megoldását, a közszolgáltatási színvonal javítását. 
 
Figyelemmel arra, hogy egyfelől a Társulás önálló jogi személy és részben önálló költségve-
tési szerv, másfelől pedig az Európai Unió Kohéziós Alapjától a kitűzött célok elérését szol-
gáló projekthez támogatás nyújtására irányuló kérelmet nyújtott be, melynek elbírálása jelen 
szabályzat elfogadásakor folyamatban van – a Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontjával és a (2) 
bekezdés b) pontjában előírtakkal összhangban – a projekt részét képező beszerzéseket köz-
beszerzési eljárások útján köteles megvalósítani. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Kbt. 6. § (1) bekezdése kötelezően előírja, hogy az ajánlatkérő köteles 
meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 
rendjét, az ajánlatkérő, a nevében eljáró, valamint az eljárásban bevont személyek és szervezetek fele-
lősségi körét, a közbeszerzési eljárásai dokumentálásának rendjét, az eljárás során meghozott döntése-
kért felelős személyeket és testületeket, a Társulási Tanács – mint a Társulás döntéshozó szerve - a 
jogszabályoknak naprakészen megfelelő „Közbeszerzési Szabályzat”-ot (a továbbiakban: Szabályzat) 
fogad el a Társulás számára.  
 
Jelen Szabályzattal a Társulási Tanács egyben biztosítani kívánja a közbeszerzési előírások 
egységes belső értelmezését is. Figyelemmel arra, hogy jelen Szabályzat nem kívánja a Kbt. 
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előírásait ismételni, ezért a Szabályzatot a Kbt.-ben meghatározottakkal együttesen kell 
alkalmazni. 
 

A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 
szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 38. § (15) bekezdé-
sére szintén tekintettel volt a Társulás jelen Szabályzat megalkotásakor. A hivatkozott jog-
szabályhely szerint a Kedvezményezett közbeszerzési szabályzatát köteles a Kbt.-ben és az e 
rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározni, és a közreműködő szervezetnek bemu-
tatni. 

A fentieken túl, jelen Szabályzattal a Társulás egyben biztosítani kívánja a közbeszerzési elő-
írások egységes belső értelmezését is. Figyelemmel arra, hogy jelen Szabályzat – annak el-
lenére, hogy néhol ez elkerülhetetlen – nem kívánja a Kbt. előírásait ismételni, így a Sza-
bályzatot a Kbt.-ben meghatározottakkal, valamint az ahhoz kapcsolódó jogszabályokkal 
együttesen kell alkalmazni és értelmezni. 
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1. A szabályzat hatálya 

 
 
1.1. Személyi hatály - A Szabályzat kötelező érvényű a Társulás munkatársaira, az egyéb 
szervezetektől delegált személyekre, a – jelen Szabályzat 5.1. pontjában meghatározott össze-
tételű és 5.2. pontjában szabályozott működésű – Operatív Bizottságra, valamint a – Sza-
bályzat 4. fejezetében meghatározott összetételű és működésű – Projekt Menedzsment Egy-
ségre (továbbiakban: PME). A Szabályzatot kötelezően alkalmazni kell KEOP Bíráló Bizott-
ságra, valamint a felkért külső szakértőkre egyaránt, akik a közbeszerzési eljárás előkészíté-
sébe és lefolytatásába az ajánlatkérői oldalon bevonásra kerülnek (a fentiek a továbbiakban 
együttesen: szakértők). Fentieken túl a Szabályzatot ugyancsak kötelezően kell alkalmazniuk 
a döntés-előkészítésbe bevont személyeknek, a döntéshozásra felhatalmazott személyek-
nek/testületeknek, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyző 
személynek és a közbeszerzések belső ellenőrzését végzőknek. 
 
1.2. Tárgyi hatály - Jelen Szabályzatot kell alkalmazni a Kbt. hatálya alá eső valamennyi 
olyan közbeszerzésre, amelyekben a Társulás tagja vagy tagjai a Társulás nevében lépnek fel 
ajánlatkérőként.  
 
1.3. A Szabályzatban meghatározottak nem mentesítik a Társulás közbeszerzéseiben részt-
vevő személyeket az egyéb jogszabályokban előírtak betartásától. 
 
1.4. A Szabályzatban meghatározottaktól csak abban az esetben lehet eltérni, ha a benne elő-
írtak – jogszabály, vagy egyéb változások miatt – jogszabálysértést eredményeznének.  
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2. A közbeszerzések lefolytatásának alapelvei 

 
 
2.1. A verseny tisztasága: – a Társulás, mint ajánlatkérő – valamennyi munkatársa, mindenek 
előtt pedig a szakértők, valamint a döntés-előkészítésbe bevontak és a döntések meghozatal-
ára feljogosítottak, kötelesek biztosítani a verseny tisztaságát. Kötelességük továbbá folyama-
tosan figyelemmel kísérni, hogy bármelyik részvételre jelentkező vagy ajánlattevő elkövet-e 
a Kbt. 1. § (1) bekezdésébe ütköző, vagyis a verseny tisztaságát sértő cselekményt. 
 
2.2. Nyilvánosság: – a közbeszerzési eljárásokban a Társulás, mint ajánlatkérő, mindenek 
előtt pedig a szakértők, valamint a döntés előkészítésbe bevontak és a döntések meghozatal-
ára feljogosítottak a Kbt. szellemével összhangban kötelesek a nyilvánosság alapelvét maxi-
málisan betartani és ennek érdekében: 
 

• elsősorban hirdetménnyel induló, és azon belül alapvetően nyílt vagy meghívá-
sos közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni; 

• valamennyi hirdetményt a Kbt.-ben előírt tartalommal és határidőkkel, illetőleg – 
ha ilyenek vannak – az értékhatártól függően legalább az Európai Unió Hivata-
los Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben közzé kell tenni; 

• meg kell felelni a Kbt.-ben előírt információadási kötelezettségnek mind a rész-
vételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők, mind más ajánlatkérők, mind pedig a 
Közbeszerzések Tanácsa felé; 

• a közbeszerzési eljárás nyomán megkötött szerződést – a Kbt.-vel összhangban 
megadott üzleti titkok kivételével – közérdekű adatként kell kezelni. 

 
2.3. Esélyegyenlőség: – a közbeszerzési eljárásokban a Társulás, mint ajánlatkérő, mindenek 
előtt pedig a szakértők, olyan követelményeket kell, hogy felállítsanak, valamint az eljárás 
lefolytatására olyan feltételeket kell, hogy teremtsenek, amelyek biztosítják az ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 
 
2.4. Egyenlő bánásmód: – a közbeszerzési eljárásokban a Társulás, mint ajánlatkérő, minde-
nek előtt pedig a szakértők, olyan követelményeket kell, hogy felállítsanak, valamint az eljá-
rás lefolytatására olyan feltételeket kell, hogy teremtsenek, amelyek biztosítják az ajánlatte-
vőkkel szembeni egyenlő bánásmódot. 
 
2.5. Nemzeti elbánás: – a Kbt. előírásának megfelelően, amennyiben a közbeszerzési eljárás-
nak külföldi ajánlattevője van, úgy az Európai Unióban letelepedett ajánlattevőknek és a 
közösségi áruknak nemzeti elbánást kell biztosítani. Az Európai Unión kívül letelepedett 
ajánlattevőknek, illetve a nem közösségi áruknak nemzeti elbánást a Magyar Köztársaságnak 
és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban kell biztosítani. Utóbbiak vonatkozásában – a közbeszerzési és a tervpályázati hir-
detmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rend-
jéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról szóló 
34/2004 (III. 12.) Korm. rendelet előírásaival összhangban - a Közbeszerzési Értesítőben megje-
lenő tájékoztatókat kell figyelembe venni. 
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A nemzeti elbánás alatt azt kell érteni, hogy a szakértők, valamint a döntés-előkészítésbe 
bevontak és a döntések meghozatalára feljogosítottak a külföldi ajánlattevőt kötelesek a ha-
zai ajánlattevőkkel megegyező elbánásban részesíteni, és ezzel lehetővé tenni számukra a 
szerződés elnyerésének esélyét.  
 
2.6. Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele – a közbeszerzési eljárásokban a Tár-
sulás, mint ajánlatkérő, mindenek előtt pedig a szakértők, olyan követelményeket kell, hogy 
felállítsanak, valamint az eljárás lefolytatására olyan feltételeket kell, hogy teremtsenek, ame-
lyek biztosítják, hogy az eljárásban részt vevő személyek, szervezetek a beszerzése megvaló-
sítása során törekednek a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. 
 
2.7. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során a Társulás köteles a 16/2006. 
(XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt 
módon a közbeszerzési eljárások előkészítésébe, lebonyolításába a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságot, mint közreműködő szervezetet (a továbbiakban 
Közreműködő Szervezet vagy KSZ), az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabá-
lyossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (1077 Buda-
pest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogatót (továbbiakban: Támogató) bevonni. A Társulás 
köteles továbbá a lehetséges mértékben alkalmazni a KvVM FI (KSZ) és az Európai Bizottság 
szakértőinek versenyeztetéssel és szerződéskötéssel kapcsolatos ajánlásait. A vonatkozó jog-
szabályok és kötelezettségek szerint a Társulás együttműködik az Európai Uniós Közbeszer-
zési Koordinációs és Szabályossági Egységgel (a továbbiakban: EKKE). Ennek megfelelően, 
ahol a KvVM FI-vel (KSZ-el) történő együttműködést ír elő a Szabályzat, ott a jogszabályok 
és kötelezettségek szerint megfelelően értendő az EKKE is – közvetlenül vagy a KvVM FI-n 
(KSZ-en) keresztül, a 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletben (a 
továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelően. 
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3. A közbeszerzés értéke és a beszerzések értékhatárai  

 
3.1. A közbeszerzési eljárás alapvetően a következők figyelembe vételével indul: 
 

a) Annak vizsgálata, hogy a közbeszerzés tárgya a Társulás által megvalósítani cél-
zott projekt, beszerzés realizálásához köthető-e; 

 
b) A közbeszerzés menetét a Kbt. előírásai szerint meghatározott becsült értékhatár 

alapján kell megválasztani. Az erről szóló döntésért a PME a felelős. A PME ezen 
döntését az Operatív Bizottság javaslata alapján hozza meg; 

 
c) Annak vizsgálata, hogy beszerzés tárgya nem tartozik-e a Kbt.-ben meghatározott 

kivételek közé.1 
 
3.2. A Kbt. által előírt közbeszerzési értékhatárokat – közösségi, nemzeti értékhatárok alatti 
értékhatárok szerinti bontásban – jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.  
 

                                                 
1 Kivételek általában: Kbt. 29. §. Kivételek az általános egyszerű eljárásnál: 243.§ 
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4. A PME (Projekt Menedzsment Egység) összetétele, működése és feladatai 

 
 
A Társulás projektjének megvalósításához, irányításához, koordinálásához és ellenőrzéséhez 
kapcsolódó, a projekt operatív és adminisztratív feladatainak ellátására, illetve végrehajtásá-
ra létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező szakértő szervezet a PME (Projekt Me-
nedzsment Egység).  
 
A Projekt menedzsment szervezetben a megbízott külső szakembereknek magasan kvalifi-
kált, többéves beruházási, pénzügyi, műszaki, jogi területen megszerzett tapasztalattal ren-
delkező személyeknek kell lenniük, akiknek szaktudása, és gyakorlatias szemléletmódja a 
projekt sikerességének kulcsfontosságú tényezői. 
 
A PME vezetője a Társulás közbeszerzési eljárásainak minden fontosabb lépését közvetlenül 
jelenteni tartozik a Döntéshozónak.  
 
A PME összetételéről, működéséről és feladatairól a Társulás külön íven szövegezett ügy-
rendje rendelkezik, annak szabályait jelen Közbeszerzési Szabályzattal összhangban kell ér-
telmezni, alkalmazni. 
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5. Az Operatív Bizottság összetétele, működése és feladatai 

 
 
5.1. A Társulási Tanács által a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátására létrehozott Operatív Bizottság alapesetben hat állandó tagból áll. 
 
5.1.1 Az Operatív Bizottság állandó tagjai: 

� a PME mindenkori vezetője, mint az Operatív Bizottság elnöke 
� a PME vezető-helyettese 
� a Társulás mindenkori elnöke és alelnöke 
� a közbeszerzési dokumentumok kidolgozásáért felelős szakértő 
� a PME független hivatalos közbeszerzési tanácsadójának szakértője (ha ilyen szak-

értő az adott közbeszerzési eljárás lefolytatásába külön szövegezésű szerződése és 
a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján bevonásra kerül) 

� a PME jogi szakértőjének képviselője az Operatív Bizottság tagja, azonban szava-
zati joggal nem rendelkezik 

 
5.1.2 Az állandó tagok mellett – amennyiben ennek szükségessége felmerül – esetileg kijelölt 
tagokkal egészülhet ki az Operatív Bizottság. Eseti tagok lehetnek az Operatív Bizottság el-
nöke, valamint a Döntéshozó által felkért külső szakértők. Az eseti tagok a Döntéshozó által 
kiállított megbízólevél alapján tevékenykednek, az abban megjelölt feladatkörben és időtar-
tamig. 
 
5.2. Az Operatív Bizottság valamennyi tagja – ide nem értve a jogi szakértőt, a közbeszerzési 
dokumentumok kidolgozásáért felelős szakértőt, valamint a PME független hivatalos közbe-
szerzési tanácsadójának képviselőjét – egy-egy szavazattal rendelkezik. Az Operatív Bizott-
ság akkor határozatképes, ha a határozathozatalkor az állandó tagok közül legalább 3 fő jelen 
van. Az Operatív Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, javaslatait, döntéseit többségi 
szavazással hozza. 
 
5.3 Az Operatív Bizottság alapfeladatai, hogy 
 

a) A Társulás által bonyolított közbeszerzési eljárások lefolytatásakor a részvételi, az 
ajánlati, illetve az ajánlattételi felhívást összeállítsa (ideértve a bírálati szempontok és 
hiánypótlás körének meghatározását is), a részvételi, az ajánlati, illetve az ajánlattételi 
dokumentációt kidolgozza, és ezen dokumentumokat – tájékoztatás céljából – kérés 
esetén a Döntéshozó elé terjessze. 
 

b) A Társulási Tanács elnöke ellenjegyzi az eljárást megindító hirdetményt a szakértők 
javaslata alapján, a Kbt. 6.§ (2) bekezdése szerint. 
 

c) Állandó tagjai közül szavazó tagokat, illetve 5.1.1 és az 5.1.2 pont figyelembe vételé-
vel megfigyelőket delegál a KEOP Bíráló Bizottságba. 
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d) Delegált tagjain keresztül közreműködik a benyújtott részvételi jelentkezések, illető-
leg ajánlatok elbírálása során az eljárásból kizárandók meghatározásában, az érvé-
nyesség-érvénytelenség, illetve az alkalmasság-alkalmatlanság megállapításában, a 
tárgyalások lefolytatásában, valamint közreműködjön az ezeknek megfelelő, az egyes 
közbeszerzési eljárást lezáró döntési javaslatnak, írásbeli szakvéleménynek, állásfog-
lalásnak a Döntéshozó elé terjesztésében; 
 

e) a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat – a részvételi 
jelentkezések, illetőleg az ajánlatok bontásától az eredményhirdetésig bezárólag – el-
lássa, valamint az eljáráshoz, illetőleg az egyes eljárási cselekmények elvégzéséhez 
szükséges különböző okmányokat előkészítse, az egyes eljárási cselekményeket jog-
szerűen lefolytassa a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezési szerint. Ezen 
pontban meghatározott lebonyolításhoz kapcsolódó feladatokat az Operatív Bizott-
ság részben vagy egészben az egyes közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbí-
zással rendelkező szervezetre bízhatja. 

 
f) Az Operatív Bizottság elnöke köteles rendszeresen, de legalább a közbeszerzési eljá-

rás legfontosabb lépéseit követően (az indító hirdetmények feladása megjelentetésre, 
tárgyalási meghívók, ajánlattételi felhívások kiküldése, jelentkezői, ajánlattevői kér-
dések és az ezekre adott válaszok dokumentálása, a konzultáció, a jelentkezés és aján-
latbontások, valamint eredményhirdetések jegyzőkönyvezése, az eljárás megkezdése 
után, illetve a lezárással kapcsolatos hirdetmények és összegezések, valamint szerző-
dések gyűjtőzése) meggyőződni arról, hogy az Operatív Bizottság az adott közbe-
szerzési eljárásra felfektetett gyűjtő(ke)t folyamatosan vezetve eleget tesz-e az 
okmányolásra vonatkozó szabályoknak; erről a gyűjtő(k)be bejegyzéseket tehet, ille-
tőleg amennyiben az okmányolásra vonatkozó szabályoktól való eltérést észlel, köte-
les erre a körülményre – a gyűjtő(k)be tett ilyen értelmű bejegyzéssel egyidejűleg – az 
Operatív Bizottság tagjait figyelmeztetni; 
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6. A KEOP Bíráló Bizottság összetétele, működése, feladatai és kijelölése, a független hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadó és az egyéb szakértők bevonása az eljárásba, valamint 

összeférhetetlenségük 
 
 
6.1. A KEOP Bíráló Bizottság a Kbt. 8. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására 
a Kbt. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 
követelményeinek megfelelően megalakuló bizottság, mely legalább öt, de mindenképpen 
páratlan számú szavazó tagból áll. 
 
Szavazati joggal vesz részt a KEOP Bíráló Bizottság munkájában a Társulás, mint Ked-
vezményezett.  
Az ajánlatkérőként megjelenő Társulás, mint Kedvezményezett által delegált – szavazó és 
megfigyelő - tag(ok) kijelölése az Operatív Bizottság feladata. 
 
Szakértőket és szavazó tagot jogosult jelölni a KvVM FI, mint Közreműködő Szervezet 
(KSZ) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint Támogató a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályi rendékezéseknek megfelelően. Az EKKE az európai uniós támogatás-
sal megvalósuló közbeszerzések értékelésében szavazati jog nélkül a KEOP bíráló bizottság-
ba megfigyelőt jogosult jelölni a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendékezések-
nek megfelelően. 
 
6.2. A KEOP Bíráló Bizottság elnöke és titkára – szavazati jog nélkül – KEOP Bíráló Bizottság 
tagjai által, tagjai sorából az első bizottsági ülés alkalmával egyszerű többséggel megválasz-
tott személy. Távolléte, akadályoztatása esetére a KEOP Bíráló Bizottság elnöke és/vagy tit-
kára helyettest köteles kijelölni.  
 
6.3. A KEOP Bíráló Bizottságba kijelölt tagot írásban kell delegálni, illetve felkérni a közbe-
szerzési eljárásban történő részvételre, vagy közreműködésre. Ezeket az ügydarabokat a 
közbeszerzési eljárás iratai között kell a PME vezetőjének gyűjtőznie. A kijelölést a KvVM FI-
n (KSZ-en) keresztül kell kezdeményezni. 
 
A KEOP Bíráló Bizottság titkárának feladata, hogy a kijelölés, felkérés után a KEOP Bíráló 
Bizottságba állandóan vagy esetileg kijelöltekkel, felkértekkel, valamint megfigyelőkkel az 
összeférhetetlenség kizárására vonatkozó – jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti – nyi-
latkozatot aláírassa, és azt a közbeszerzési eljárás iratai közé iktassa, gyűjtőzze. A nyilatko-
zatokat minden egyes közbeszerzési eljárásban, az adott eljárásra vonatkozóan meg kell 
tenni! 
 
6.4. A külső közbeszerzési szakértők, és az egyéb külső szakértők bevonása a KEOP Bíráló 
Bizottság munkájába – figyelemmel a 6.3. pontban foglaltakra is – az Operatív Bizottság fel-
kérésével történik. A felkérést az Operatív Bizottság készíti elő, és azt a KvVM FI-n (KSZ-en) 
keresztül teszi meg. 
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Amennyiben a Társulásnak a jelen pont első bekezdése szerinti szakértők valamelyikével az 
adott közbeszerzési eljárásra is érvényes szerződése van, akkor a felkérést az Operatív Bi-
zottság elnöke küldi meg, és egyben tájékoztatja a KvVM FI-t (KSZ-et) vagy a KEOP Bíráló 
Bizottság elnökét. 
 
6.4. A KEOP Bíráló Bizottság valamennyi tagja – ide nem értve a megfigyelői státuszban 
részt vevőket – egy-egy szavazattal rendelkezik. A KEOP Bíráló Bizottság akkor határozat-
képes, ha a határozathozatalkor a tagok 2/3-a jelen van. A KEOP Bíráló Bizottság ügyrendjét 
maga állapítja meg, javaslatait, döntéseit többségi szavazással hozza.  
 
6.5. Az eljárásba bevont külső személyek a munkájuk megkezdése előtt kötelesek jelen sza-
bályzatot tanulmányozni és a benne foglaltak szerint eljárni. 
 
6.6. A közbeszerzési eljárások előkészítésébe, illetve az eljárás más szakaszaiba csak olyan 
személyek vonhatók be, illetve a KEOP Bíráló Bizottságba csak azok jelölhetők ki, akik vo-
natkozásában a Kbt. 10. § (1) és (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, 
hacsak a 10. § (2) és (5) bekezdése miatt, illetve a (4) bekezdés második fordulatában foglalt 
kivétel szabályra tekintettel az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat nem kell alkal-
mazni. 
 
A KEOP Bíráló Bizottságba kijelölésre tervezett személyek, valamint az eljárásba bevont to-
vábbi személyek már a tudomásszerzéskor kötelesek jelezni, ha a közbeszerzés tárgyából, a 
várható ajánlattevőkről vagy egyéb rendelkezésükre álló információból eredően személyük-
kel kapcsolatban összeférhetetlenség merül, illetőleg merülhet fel. 
 
A közbeszerzési eljárások előkészítésébe, illetve az eljárás más szakaszaiba csak azok vonha-
tók be, valamint a KEOP Bíráló Bizottságba csak azok jelölhetők ki, akik tevékenységük 
megkezdése előtt írásban nyilatkoznak arról, hogy velük szemben a Kbt.-ben meghatározott 
összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. A nyilatkozat aláírását megtagadó személy a 
közbeszerzési eljárásban, illetőleg a KEOP Bíráló Bizottság munkájában nem vehet részt. 
 
6.7. Amennyiben akár a közbeszerzési eljárás előkészítése, akár az eljárás lefolytatása során a 
KEOP Bíráló Bizottságba kijelölt bármely személynél összeférhetetlenség merül fel, úgy az 
érintett személy az eljárás további menetében nem vehet részt. Helyére új tag jelölhető ki a 
fenti pontok alkalmazásával. 
 
6.8. A KEOP Bíráló Bizottság munkarendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
6.9. A KEOP Bíráló Bizottság elnöke a KEOP Bíráló Bizottság tagjait és az eljárásba bevont 
egyéb személyeket illetően irányítási jogkörrel rendelkezik a jogszabályok és jelen Szabály-
zat, illetve a résztvevőkre telepített egyéb kötelezettségek összeütközése nélkül. 
 
6.10. A KEOP Bíráló Bizottság üléseiről, valamint az esetlegesen megtartott konzultá-
ció(k)ról, helyszíni bejárásokról, az egyéb fontosnak ítélt eseményekről a KEOP Bíráló Bizott-
ság titkárának jegyzőkönyveket kell felvennie. 
 



 Közbeszerzési szabályzat 
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás - Regional Waste Water Association Nagykanizsa 

 

14. oldal, összesen: 31 

6.11. Az adott közbeszerzési eljárásra kijelölt KEOP Bíráló Bizottság az eredményhirdetéssel 
oszlik fel, azzal, hogy az elnöke köteles a Bizottság véleményét, az ott történteket továbbra is 
képviselni. A közbeszerzési eljárás lezárása után üléseket csak indokolt esetekben (jogorvos-
lati eljárás, bírósági per, stb.) kell, illetve lehet összehívni. 
 
6.12. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során, illetve az azt lezáró döntést követően jogor-
voslati eljárást kezdeményeznek, akkor a KEOP Bíráló Bizottság kijelölése és a további be-
vont személyek részvétele automatikusan meghosszabbodik a jogorvoslati eljárás jogerős 
lezárásáig. 
 
A támogatást nyújtó a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján jogszabályba ütköző maga-
tartás vagy mulasztás észlelése esetén jogosult a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból 
való eljárását kezdeményezni. Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását nem a 
támogatást nyújtó kezdeményezi, a Kedvezményezett köteles a Közbeszerzési Döntőbizott-
ság eljárás megindításáról szóló értesítésének megküldésével az eljárásról a KvVM FI-t (KSZ-
et) értesíteni. 
 
6.13. Amennyiben a jogorvoslati eljárást az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, a Magyar Államkincstár, vagy a közbeszerzéshez támogatást nyújtó szervezet a vé-
lelmezett jogsértés megtörténtét követő egy éven belül kezdeményezi, a KEOP Bíráló Bizott-
ság a Társulás érdekeinek képviseletére ismét összehívható. Az összehívásról a Döntéshozó 
tesz javaslatot a KvVM FI (KSZ) felé. 
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7. A Döntéshozó kijelölése, működése és feladatai  

 
 
 
7.1. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa a Döntéshozó, így minden 
olyan ügyben döntési jogosultsággal rendelkezik, amelyek a Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás, mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások tekinte-
tében a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az ajánlatkérőt megilletik, és amely 
döntési jogosultságot jelen szabályzat alapján nem ruházta át valamely más bizottságra, 
személyre.  
Az egyes közbeszerzési eljárásokat lezáró döntés meghozatala a Döntéshozó kizárólagos, át 
nem ruházható jogosultsága. 
 
A KEOP Bíráló Bizottság összetételét, a delegálások rendjét és a szavazati jogosultságokat 

az alábbi ábra szemlélteti: 
 

Társulási Tanács

PME

(KEOP) Bíráló
Bizottság

Operatív 
Bizottság

Független Hivatalos 
Közbeszerzési Tanácsadó

KEOP BB elnöke 
(szavazati jog 

nélkül)

KEOP BB titkára 
(szavazati jog 

nélkül)

KSZ delegált tagja(i) (szavazati joggal)

NFÜ delegált tagja(i) (szavazati joggal)

Operatív Bizottság által jelölt  
tagok (szavazati joggal)

Operatív Bizottság által jelölt
szakértők, tanácsadók
(szavazati jog nélkül)

EKKE delegált tagja
(szavazati jog nélkül)

KSZ és NFÜ által delegált szakértők
(szavazati jog nélkül)
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8. A közbeszerzések tervezése 

 
 
8.1. A Társulás a Kbt.-ben meghatározott határidőre éves összesített közbeszerzési tervet 
készít, amelynek részeként összeállítja a következő költségvetési év közbeszerzési tervét. 
 
8.2. A közbeszerzési tervnek összeállításában az Operatív Bizottság közreműködik oly mó-
don, hogy megadja a Társulás közbeszerzési terv elkészítésével megbízott képviselőjének 
mindazon eljárások 8.3. pontban meghatározott adatait, melyeket a tárgyévben lefolytatni 
terveznek. 
 
8.3. A tervezett közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban megadandó adatok: 

� a közbeszerzés tárgyát; 
� az azon belül megvalósítandó fő feladatokat; 
� a becsült bruttó és nettó forrásigényt; 
� a forrásigény biztosításának módját; 
� a közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határidejét; 
� a közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontját, amelynek biztosí-

tania kell a szerződés fenti határidőre történő teljesíthetőségét; 
� a közbeszerzés speciális követelményeinek meghatározásáért felelős személyt, 

aki egyben a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának várható 
témafelelőse; 

� a közbeszerzési eljárás lezárásának nyilvántartására szolgáló üres rubrikát 
(amely a közbeszerzési eljárás tényleges lezárását követően kerül kitöltésre (pl. 
„eredménytelen 2009. 07. 17.”, „szerződéskötés 2009. 07. 31.”, stb. bejegyzések-
kel); 

� szükség esetén egyéb információkat. 
 
8.4. Az éves közbeszerzési tervet a Társulás általános Közbeszerzési Szabályzatában megha-
tározott szerve tárgyalja és minden év április 15. napjáig jóváhagyja. 
 
A fentiek szerint kidolgozott és jóváhagyott közbeszerzési terv a Kbt. előírásai szerint nyil-
vános2. 
 
8.5. A közbeszerzési terv jóváhagyása előtt is lehetőség van – a Kbt. 5. § (3) bekezdése alapján 
– közbeszerzési eljárás indítására. Amennyiben ilyen eljárásra sor kerül, úgy azt kizárólag a 
Döntéshozó eseti engedélyével szabad megkezdeni.  

 
8.6. A 8.5. pont szerint megkezdett közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervbe – a Kbt. 5. § 
(3) bekezdése szerint – annak jóváhagyása előtt be kell építeni. 
 

                                                 
2 Kbt. 5. § (1) és (2) bekezdése alapján 
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8.7. Amennyiben a költségvetési év során előre nem látható okból szükségessé válik a közbe-
szerzési tervben foglaltak módosítása, vagy új közbeszerzési eljárással történő kiegészítése, 
úgy azt a PME vezetője kezdeményezi Döntéshozónál. 

 
8.8. A jóváhagyott közbeszerzési terv szükséges módosításáról, illetve kiegészítéséről, meg-
őrzéséről, a Közbeszerzések Tanácsa és az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzé-
si terv megküldéséről a PME vezetője gondoskodik.  
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9. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésének rendje 

 
 
9.1. A közbeszerzések ellenőrzésének fajtái: munkafolyamatba épített ellenőrzések, vezetői 
ellenőrzések és függetlenített ellenőrzések. Ezeket a következő módszerekkel kell végrehaj-
tani: 

a.) a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során végrehajtott ellenőrzés; 
b.) célellenőrzések. 

 
9.2. A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési eljárás során kerülnek végrehaj-
tásra, és alatta az egyes cselekmények, lépések törvényességének és jelen szabályzat előírása-
inak való megfelelősége ellenőrzését kell érteni. 
 
A munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani a törvényességtől, illetve jelen sza-
bályzat előírásaitól való eltérés megelőzését, szükség esetén az azonnali beavatkozást és ez-
zel a törvénysértő lépés, illetve jelen szabályzat előírásaitól való eltérés lehetőség szerinti 
korrigálását. 
 
9.3. A munkafolyamatba épített, a közbeszerzési eljárások folyamatának ellenőrzéseit a kö-
vetkezők hajtják végre: 
 

a.) a Döntéshozó az Operatív Bizottság tagjai és a bevont szakértők cselekményei te-
kintetében.  

 
b.) a hivatalos közbeszerzési szakértő – ha ilyen szakértő az adott közbeszerzési eljá-

rás lefolytatásába külön szövegezésű szerződése és a hatályos jogszabályi rendel-
kezések alapján bevonásra kerül –, aki(k)nek a közbeszerzési eljárások minden 
egyes lépése során vizsgálniuk kell, valamint tanácsaival segítenie(ük) kell ezen 
lépések jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak való megfelelőségét; 

 
c.) az EKKE megfigyelői minőségben bevont képviselője (ha ilyen bevonásra kerül); 
 
d.) a Döntéshozó által kijelölt/felkért személyek, vagy az ilyen személyekből létreho-

zott bizottságok, továbbá ellenőrzésre jogosult állami szervek által kijelölt szemé-
lyek a saját ellenőrzési tervük szerint. 
 

9.4. A munkafolyamatba épített ellenőrzéseket a 9.3. pont a.) és b.) alpontja szerinti esetek-
ben, ha az ellenőrző nem észlel jogszabály-, illetve belső szabályozó sértést, nem kell doku-
mentálni. Amennyiben az ellenőrző ilyet észlel, akkor – a fentieknek megfelelően – azt külön 
jegyzőkönyvben rögzíteni köteles, egyben az ellenőrzőnek azonnal meg kell jelölnie a meg-
előzés, illetve az elkövetett cselekmény esetében a lehetséges korrigálás módját. 
 
9.5. A 9.3. c.) pont szerinti ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvnek, illetve jelentés-
nek kell készülnie, akár megállapított az ellenőrzés jogszabály-, illetve egyéb szabályozó sér-
tést, akár nem. A jegyzőkönyvet az ellenőrző személy, testület, szerv készíti, illetve készítteti 
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el. Amennyiben az EKKE esetlegesen bevonásra kerülő megfigyelője bármilyen, az adott 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés fennállásának lehetőségét észleli, ezt 
jelzi a Társulásnak, mint Kedvezményezettnek, a Közreműködő Szervezetnek és a KEOP 
Bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelője az eredményhirdetést megelőzően írásos közbe-
szerzési szabályossági szakértői jelentést készít a Társulás, a Közreműködő Szervezet, és a 
KEOP Bíráló Bizottság elnöke részére. 
 
Ha a Kedvezményezett nem ért egyet a szabályossági jelentésben foglaltakkal, erről részletes 
indoklást készít, ezt a Közreműködő Szervezet és az EKKE részére megküldi. 
 
Az ellenőrzésre jogosult állami szerv ellenőrzéséről a jegyzőkönyvet alapvetően saját maga 
készíti, azonban a PME vezetőjének kérnie kell a véglegesítés előtt a jegyzőkönyv tervezetbe 
való betekintést, az esetleges félreértések tisztázása céljából. 
 
9.6. Célellenőrzés alatt a folyó egy vagy több közbeszerzési eljárás valamennyi addig végre-
hajtott cselekményének, továbbá egy vagy több lezárt közbeszerzési eljárás teljes folyamatá-
nak törvényességi, illetve egyéb szabályozóknak való megfelelőségi vizsgálatát kell érteni. 
 
9.7. Célellenőrzést a következők hajtanak végre: 

a.) a Döntéshozó által erre esetileg felkért, a Kbt. szerinti auditor; 
b.) ellenőrzésre jogosult állami szerv által kijelölt személyek, bizottságok a saját el-

lenőrzési tervük szerint. 
 
9.8. A célellenőrzéseket az ellenőrzést végrehajtóknak az ellenőrzés eredményétől függetle-
nül, minden esetben dokumentálni kell, és a jegyzőkönyvet a Döntéshozó elé kell terjeszteni. 
Az ellenőrzöttek a jegyzőkönyvhöz különvéleményüket csatolhatják. 
 
9.9. A PME jogi szakértője – az Operatív Bizottság többi tagjával, illetőleg a független hivata-
los közbeszerzési tanácsadóval együttműködve – folyamatosan figyelemmel kíséri a közbe-
szerzési és egyéb kapcsolódó jogszabályok, valamint egyéb szabályozók változását, és szük-
ség esetén kezdeményezi a Társulási Tanácsnál a jelen Szabályzat módosítását. 
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10. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje 

 
 
10.1. Az Operatív Bizottság felelős azért, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás előké-
szítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – ide nem értve a KEOP Bíráló Bi-
zottsági munka során felmerülő adminisztrációt – valamennyi esemény dokumentálásáról. 
 
Ennek az Operatív Bizottság azzal tesz eleget, hogy a dokumentáláshoz szükséges külön 
gyűjtő(ke)t fektet fel, és azokat folyamatosan vezeti. A Döntéshozó a gyűjtő(k) felfektetését 
és vezetését ellenőrzi. 
 
10.2. Az Operatív Bizottság minden közbeszerzési eljárásról külön gyűjtőt fektet fel, 
mely(ek)ben az eljárás során keletkező összes iratot, okmányt iktatja. 
 
10.3. Amennyiben olyan bonyolult közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, amelyben 
nagyszámú ajánlattevő okmányait kell kezelni, illetve velük terjedelmes levelezést kell vé-
gezni, úgy az Operatív Bizottság a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás egészét érintő ok-
mányokat (hirdetmények, a KEOP Bíráló Bizottsági munka során keletkező iratok, illetőleg 
azok másolatai, a konzultációkról készült jegyzőkönyv(ek), a kiküldött kiegészítő informáci-
ókat tartalmazó levelek és telefaxok, a jelentkezések és az ajánlatok bontásáról készült jegy-
zőkönyvek, a tárgyalási meghívók és tárgyalási jegyzőkönyvek, a részvételi és az ajánlattételi 
szakasz bírálatai, az összegezések, valamint a részvételi és az ajánlattételi szakasz ered-
ményhirdetéséről készült jegyzőkönyvek, az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos okmányok, 
a szerződés, stb.) tartalmazó gyűjtőt fektet fel.  
 
Ezen túlmenően az Operatív Bizottság delegált tagjai bevonásával al-projektszámon szükség 
esetén az áttekinthetőség és célszerűség elveinek szem előtt tartásával létrehozhat egy külön 
gyűjtőt minden egyes ajánlattevő részére, melyben csak az adott ajánlattevő okmányait és a 
neki címzett okmányokat tárolja. 
 
10.4. Az iktatási számokat, valamint az eljárás azonosítót – hivatkozási számként – a beszer-
zéssel kapcsolatos minden okmányon fel kell tüntetni, valamint az ajánlattevők (jelentkezők) 
számára is ezt elő kell írni. 
 
10.5. Az okmányolást, a gyűjtőzést az Operatív Bizottság olyan igénnyel végezze, hogy a 
gyűjtő(k)ből a közbeszerzési eljárás folyamata önállóan is rekonstruálható legyen. 
 
10.6. Amennyiben a közbeszerzési eljárás valamely lépéséről közjegyző készít okiratot, úgy 
annak eredeti példányát, valamint másolatát az Operatív Bizottság gyűjtőzze. Ebben az eset-
ben külön másik okmányt, jegyzőkönyvet nem kell készíteni. 
 
10.7. A közbeszerzési eljárás során keletkező okmányokból kivonatot, ezekről másolatot csak 
az Operatív Bizottság elnökének, valamint az értékelés során keletkező okmányokból kivo-
natot, ezekről másolatot csak a KEOP Bíráló Bizottság bármely tagjának külön engedélyével 
szabad készíteni. 
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10.8. A közbeszerzési eljárás során keletkező eredeti iratokat csak a Társulásnál szabad tárol-
ni, a PME irodahelyiségében. Az iratokat vagy azok egy részét a PME irodahelyiségeiből 
kivinni csak a PME vezető engedélyével szabad. 
 
10.9. Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lebonyolításával külső szervezetnek a Dön-
téshozó megbízást ad, úgy a 10.1.-10.8. pontokban foglaltaktól eltérően ezen szervezet köte-
lessége a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartama alatt az eljáráshoz kapcsolódó do-
kumentumok nyilvántartása, azzal, hogy azokat rendezett gyűjtőben köteles az eljárás lezá-
rásakor, vagy külön kérésre az eljárás alatt az Operatív Bizottság részére átadni.  
 
10.10. Az ajánlattevők (jelentkezők) által üzleti titoknak minősített információt – ha azok ki-
elégítik a Kbt. vonatkozó előírásait – ennek megfelelően, bizalmasan és elkülönítetten kell 
kezelni. 
 
Nem tekinthetők üzleti titoknak a Kbt. előírása alapján annak nem minősíthető, valamint 
közérdekű adatok és információk. 
 
10.11. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi iratot a közbeszerzési eljárás lezárásától, illetve szerződéskötés ese-
tén a szerződés teljesítésétől számított legalább 5 évig meg kell őrizni, és a selejtezhető kate-
góriába csak ezt követő felülvizsgálatuk eredményeképpen kerülhetnek át.  
 
Jogorvoslati eljárás megindítása esetén az összes iratot annak jogerős lezárásáig, de legalább 
5 évig kell megőrizni. 
 
10.12. A PME vezetője a PME jogi szakértőjének bevonásával a jelen Szabályzat hatályba lé-
pését követő 30 napon belül megvizsgálja, hogy a közbeszerzési eljárások eredményeképpen 
megkötésre kerülő milyen típusú, tartalmú, értékhatárú szerződéseket kell 5 éven túl is meg-
őrizni. 
 
10.13. A Közbeszerzések Tanácsa, az illetékes ellenőrző szervek, illetve más illetékes szervek 
kérésére a Kbt.-ben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott határidőkkel – ha ilyenek 
vannak – a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat meg kell küldeni. A megküldésért a PME 
szervezete a felelős. 
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11. Az ajánlatkérő és az ajánlattevők (jelentkezők) közötti kapcsolattartás, információadás 
 
 
Az ajánlattevőkkel (jelentkezőkkel) az információadásra és információszerzésre irányuló 
kapcsolatot írásban, vagyis dokumentált módon, valamint a PME vezetőjének jóváhagyásá-
val kell, illetőleg lehet tartani. 
 
 

12. Éves összegezés a közbeszerzésekről 
 
 
12.1. A jelen szabályzat alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzéseket is magába foglaló, jog-
szabályban meghatározott minta szerinti éves statisztikai összegezést a költségvetési évet 
követő év május 15. napjáig a PME vezetője a PME jogi szakértőjének a bevonásával készíti 
el. 
 
12.2. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges, a jelen szabályzat alapján le-
folytatásra kerülő közbeszerzésekkel kapcsolatos adatokat az Operatív Bizottság juttatja el az 
illetékes szerv részére.  
 
Az éves statisztikai összegezést az Operatív Bizottságnak tájékoztatásképpen meg kell kül-
denie a KvVM FI-nek (KSZ-nek) is. 
 
 

13. Egyéb rendelkezések 
 
 
13.1. Jelen Szabályzatot rendszeresen, évente legalább egyszer – a jogszabályok és egyéb sza-
bályozók változásától függetlenül – a PME vezetőjének – esetlegesen a PME jogi szakértőjé-
nek bevonásával - át kell tekinteni, és a szükséges módosításokra javaslatot kell tenni. 
 
13.2. Az évközi jogszabályi és egyéb változásokat követően a PME vezetője – esetlegesen a 
PME jogi szakértője bevonásával - írásos feljegyzésben kezdeményezi a Szabályzat módosí-
tását Döntéshozónál. A feljegyzésben bemutatja a jogszabály, illetve az egyéb szabályozó ide 
kapcsolódó változását, és a normaszöveggel javaslatot tesz a szabályzat módosításra, kiegé-
szítésre, illetve törlésre javasolt részének megváltoztatására. 
 
13.3. A PME vezetője kezdeményezheti azt is, hogy a Szabályzat áttekintését, valamint az 
évközi jogszabályi és egyéb változásokat követően a módosítási javaslatát külső közbeszer-
zési szakértő készítse el. 
 
 

14. A szabályzat hatályba lépése 
 
 



Közbeszetzésiszabá|yzat
Nagykanizsai Regionalis Szennyvíztársulás - Regional Waste Water Association Nagykanizsa

1'4.1'. ASzabályzatot a Társulás valamennyi, a jelerr SzabáIyzathatálya a|átaftoző közbeszer-
zési eljárásában érintett munkatársával ismertetni kell, amit a munkatársak aláirásával a

PME r,ezetőjének kell igazoltatria.Ugyanigy kell eljrárni a hatálybalepést követően a Társu-
láshoz érkező érintett új munkatrársak esetében is. Az aliáírásokat tartalmazó jegyzéket a PME
vezetője a saját szabáIyzatt példrányával együtt tárolja és gondoskodik a jegyzék naprakész-
ségéről.

1'4,2. ASzabáúyzat 2009. április 1. napjával lep hatályba és az ezt követően megkezdett köz-
beszerzési eliárásokra kell alkalmazri.

14.3. felen Szabáiyzat a Társulási Tanács u2009 (tV.08.) határozatában biztosított Íelhatalma.
zás alapján, a Tiársulás e|nökének alánásáva|kertil kiadásra.

Mellékletek:
1. szátmamelléklet összeférhetetlenségi nyilatkozatrrrinták
2. száműmelléklet A KEOP BíÍáló Bizottság munkarerrdje
3. számú melléklet A Kbt. általelőíÍt közbeszerzési értékhatárok

Nagykaniz sa, 2009. április 6. napjan

23. o|da|. Összesen: 3l
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1. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozatminták 

 
(MINTA) 

Ikt. szám: 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott, ……………………………………………… (név) ……………….. (szül. év, hó, nap) 
………………………………………… (anyja neve) ……………………………………… (szerve-
zet, beosztás), mint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás által 
"………………………………………………………………………………." tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárásában a (KEOP)3 Bíráló Bizottság elnökeként közreműködő személy, a vonat-
kozó titokvédelmi szabályokat és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 
(továbbiakban Kbt.) meghatározott kizáró okokat megismertem és az alábbi nyilatkozatot 
teszem: 
1. Személyemmel kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok jelenleg nem állnak 
fenn. 
2. Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban a közbe-
szerzési eljárás ideje alatt felmerül, arról a Döntéshozót haladéktalanul tájékoztatom. Tudo-
másul veszem, hogy kizáró ok megléte esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehetek 
részt. 
3. Az eljárás során kapott információkat bizalmasan kezelem és megőrzöm, amennyiben 
azok jellege ezt megkívánja. 
 
 
 ……….., ………......................... "    "-n. 
 
 
 
 
 ………………………………………… 

(nyilatkozattevő) 
 

                                                 
3 szükség esetén 
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Ikt. szám: 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott, ……………………………………………… (név) ……………….. (szül. év, hó, nap) 
………………………………………… (anyja neve) ……………………………………… (szerve-
zet, beosztás), mint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás által 
"………………………………………………………………………………." tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárásában a (KEOP)4 Bíráló Bizottság tagjaként közreműködő személy, a vonatko-
zó titokvédelmi szabályokat és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (to-
vábbiakban Kbt.) meghatározott kizáró okokat megismertem és az alábbi nyilatkozatot te-
szem: 
1. Személyemmel kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok jelenleg nem állnak 
fenn. 
2. Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban az eljá-
rás ideje alatt felmerül, arról a KEOP Bíráló Bizottság Elnökét haladéktalanul tájékoztatom. 
Tudomásul veszem, hogy kizáró ok megléte esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehe-
tek részt. 
3. Az eljárás során kapott információkat bizalmasan kezelem és megőrzöm, amennyiben 
azok jellege ezt megkívánja. 
 
 
 ……….., ………......................... "    "-n. 
 
 
 
 ………………………………………… 

(nyilatkozattevő) 

                                                 
4 szükség esetén 
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Ikt. szám: 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott, ……………………………………………… (név) ……………….. (szül. év, hó, nap) 
………………………………………… (anyja neve) ……………………………………… (szerve-
zet, beosztás), mint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás által 
"………………………………………………………………………………." tárgyában kiírt közbe-
szerzési eljárásában közreműködő személy, a vonatkozó titokvédelmi szabályokat és a köz-
beszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban Kbt.) meghatározott kizáró 
okokat megismertem és az alábbi nyilatkozatot teszem: 
1. Személyemmel kapcsolatban a Kbt.-ben meghatározott kizáró okok jelenleg nem állnak 
fenn. 
2. Amennyiben az 1. pont szerinti bármilyen kizáró ok személyemmel kapcsolatban az eljá-
rás ideje alatt felmerül, arról a KEOP Bíráló Bizottság Elnökét haladéktalanul tájékoztatom. 
Tudomásul veszem, hogy kizáró ok megléte esetén az eljárásban a továbbiakban nem vehe-
tek részt. 
3. Az eljárás során kapott információkat bizalmasan kezelem és megőrzöm, amennyiben 
azok jellege ezt megkívánja. 
 
 
 ……….., ………......................... "    "-n. 
 
 
 ………………………………………… 

(nyilatkozattevő) 
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2. számú melléklet: A KEOP Bíráló Bizottság munkarendje 
 
1. A közbeszerzési eljárásba bevont személyek: 
 
1.1. A KEOP Bíráló Bizottság elnöke és titkára: 
 

A jelen szabályzat 6.2. pontjában előírtak szerint kijelölt/felkért személyek, akik a KEOP 
bíráló bizottsági (értékelő) munka során szavazati joggal nem rendelkeznek.  

 
1.2. Külső szakértők és hivatalos közbeszerzési szakértő: 

 
Szakmai kérdésekben szavazati jog nélkül, megfigyelői joggal vesznek részt a KEOP bí-
ráló bizottsági (értékelő) munkában, de a törvényesség betartásának vonatkozásában az 
észrevételezés és figyelmeztetés kötelezettségével bírnak az ajánlatkérő és az eljáró 
KEOP Bíráló Bizottság felé. 
 
Joguk és kötelességük, hogy a KEOP Bíráló Bizottság üléseiről készülő jegyzőkönyvek-
be, feljegyzésekbe, valamint a jelentkezések és az ajánlatok értékelési jegyzőkönyveibe 
bejegyzéseket tegyenek, amennyiben törvényességi kifogásuk merül fel. Ilyen esetben 
meg kell fogalmazniuk a törvényes eljárásmódra vonatkozó javaslataikat is. 
 
Az ajánlatkérő által – szakmai kérdésekben állásfoglalásra és véleményezésre – az Ope-
ratív Bizottság elnöke, vagy a Döntéshozó által felkért külső szakértők az Operatív Bi-
zottság elnöke, vagy a Döntéshozó által aláírt megbízólevél alapján tevékenykednek. A 
felkért külső szakértők tevékenysége a felkérés tartalmának megfelelően a szakértői vé-
lemény, illetőleg állásfoglalás kidolgozására korlátozódik. Tanácskozási, véleménynyil-
vánítási joguk van, de szavazati joguk nincs. 

 
1.3. A közbeszerzési eljárásba bevont személyek a munkájukat azt követően kezdhetik meg, 

hogy az összeférhetetlenséggel és az információ bizalmas kezelésével kapcsolatos nyi-
latkozataikat a szabályzatban előírt módon megtették. 

 
2. A KEOP Bíráló Bizottság munkája és döntései: 
 
2.1. A KEOP Bíráló Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg az alábbiak figye-

lembevételével. 
 
2.2. A KEOP Bíráló Bizottság elnöke a KEOP Bíráló Bizottság tagjait és az eljárásba bevont 

egyéb szakembereket illetően irányítási jogkörrel rendelkezik. Távolléte esetére a bizott-
ság tagjai közül az őt helyettesítő személyt maga jelöli ki. 

 
2.3. A KEOP Bíráló Bizottság üléseiről, valamint az esetlegesen megtartott konzultáció(k)ról 

és helyszíni bejárásokról – a Szabályzatban foglaltak szerint – a KEOP Bíráló Bizottság 
titkárának, az egyéb fontosnak ítélt eseményekről a KEOP Bíráló Bizottság titkára által a 
KEOP Bíráló Bizottság tagjai közül felkért személynek jegyzőkönyveket kell felvennie. A 
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jegyzőkönyveket, illetve a feljegyzéseket a jegyzőkönyvet felvevő mellett a KEOP Bíráló 
Bizottság elnöke és még legalább egy tagja írja alá. 

 
2.4. A KEOP Bíráló Bizottság döntéseit, javaslatait bizottsági üléseken hozza meg. Az ülések 

összehívása, megszervezése a KEOP Bíráló Bizottság elnökének a feladata, aki ezen köte-
lezettségét a KEOP Bíráló Bizottság titkárának közreműködésével látja el. A KEOP Bíráló 
Bizottságba delegált tagok kijelölését az Operatív Bizottság kezdeményezi a KvVM FI-n 
(KSZ-en) keresztül. 

 
2.5. A KEOP Bíráló Bizottság ülésein megfigyelőként, véleménynyilvánítási joggal, de szava-

zati jog nélkül részt vehetnek– a jelen Szabályzatban foglaltak szerint – az Operatív Bi-
zottság elnöke, vagy a Döntéshozó által felkért szakértők.  
Amennyiben erre sor kerül, úgy a külső szakértők és a megfigyelői státuszú személyek is 
kötelesek a Szabályzat szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtenni. 

 
2.6. A KEOP Bíráló Bizottság akkor döntésképes, ha szavazati jogosultsággal bíró tagjainak 

több mint a fele véleményt nyilvánított. 
 
2.7. A KEOP Bíráló Bizottság a tagjai által elbírált részvételi jelentkezések/ajánlatok mind-

egyikéről – lehetőleg konszenzuson alapuló – döntést hoz, és egy-egy, a KEOP Bíráló Bi-
zottság végleges állásfoglalását, döntési javaslatát tartalmazó jegyzőkönyvet vesz fel. 

 
2.8. Abban az esetben, ha a konszenzus nem alakul ki, a döntést egyszerű szótöbbséggel hoz-

zák meg. Ebben az esetben a döntéssel egyet nem értő tag jogosult írásos különvéle-
ményét jegyzőkönyveztetni. 

 
2.9. A közbeszerzési eljárásokat lezáró döntést minden esetben a Döntéshozó hozza meg. 
 
3. Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelése: 
 
3.1. Az ajánlatokat (részvételi jelentkezéseket) a Kbt. szabályainak maradéktalan betartásával 

kell elbírálni. 
 
3.2. A KEOP Bíráló Bizottság előterjeszti a Döntéshozó részére a kialakított értékelési, döntési 

javaslatát, illetőleg írásbeli szakvéleményét. 
 
3.3. A Döntéshozót, mint a Társulás közbeszerzési ügyekben kompetens döntéshozó szervét 

nem köti a KEOP Bíráló Bizottság által kialakított, az eljárás lezárására irányuló értékelé-
si, döntési javaslat, illetőleg írásbeli szakvélemény. A Döntéshozó a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntését szabad mérlegeléssel – ugyanakkor a Kbt. szabályainak messzemenő be-
tartásával – hozza meg. 

 
3.4. Amennyiben a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő Döntéshozó szerve nem ért egyet a 

KEOP Bíráló Bizottság javaslatával, erről részletes indoklást készít, amelyet a KvVM FI 
(KSZ) és – amennyiben az eljárásban részt vett, úgy - az EKKE részére megküld. 
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3. számú melléklet: A Kbt. által előírt közbeszerzési értékhatárok 

 
3.1. Az értékhatárok szempontjából a szabályzat hatályba lépésekor hatályos rendelkezések 

alapján 
 

a) a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni, ha a beszerzésnek a Kbt. szabályai szerint meghatározott értéke 
eléri, illetőleg meghaladja a 3.2. a.) pontban meghatározott, majd a későbbiekben 
a 3.3. pont szerint külön mellékletben csatolásra kerülő értékeket;  

 
b) építési beruházás, építési koncesszió beszerzése esetében, ha a közbeszerzés érté-

ke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárok felét, a nemzeti értékhatárokat 
elérő értékű (általános egyszerű) közbeszerzési eljárás alkalmazása (Kbt. Harma-
dik rész) helyett a közösségi értékhatárokat meghaladó értékű közbeszerzési eljá-
rások szabályait (Kbt. IV. fejezet.) kell alkalmazni; 

 
c) a nemzeti értékhatárokat elérő értékű (általános egyszerű) közbeszerzésekre vo-

natkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a beszerzésnek a Kbt. szabályai szerint 
meghatározott értéke eléri, illetőleg meghaladja a 3.2. b.) pontban meghatározott, 
majd a későbbiekben a 3.3. pont szerint külön mellékletben csatolásra kerülő, az 
adott beszerzésre vonatkozó értéket, de nem éri el a beszerzés fajtájára vonatkozó 
közösségi értékhatárt; 

 
 

3.2. A Kbt. által előírt közbeszerzési értékhatárok az alábbiak: 
 

a.) A közösségi értékhatárokat elérő, illetőleg meghaladó értékű közbeszerzések vonatko-
zásában, 2009. január 1-jétől 2009. december 31-éig: 

- árubeszerzés esetén – 206 000 euró, azaz 53 012 225 forint; 
- építési beruházás esetén – 5 150 000 euró, azaz 1 325 305 627 forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetén – 206 000 euró, azaz 53 012 225 forint; 
- tervpályázat esetén, ha annak eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül 

sor - 206 000 euró, azaz 53 012 225 forint; 
- tervpályázat esetén, ha a pályázati díj és a pályázóknak fizetendő díjak együttes 

összege eléri vagy meghaladja a következő értékhatárt – 206 000 euró, azaz 
53 012 225 forint; 

 
b.) Nemzeti értékhatárok az általános egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2009. április 1-
jétől 2009. december 31-éig: 
 
Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a Kbt.-t módosító, 2008. évi CVIII. törvény meg-
szüntette a nemzeti és egyszerű eljárásrendek megkülönböztetését, és helyettük egységesen – 
a klasszikus ajánlatkérők – új, egyszerű közbeszerzési eljárást vezet be. Az új egyszerű köz-
beszerzési eljárás váltja fel a korábbi nemzeti eljárásrendet (tehát a Kbt. VI. és VII. fejezeteit). 
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A módosító törvény az új, egyszerű; eljáráshoz rendeli az új nemzeti értékhatárokat (az egy-
szerű értékhatár meghatározást pedig eltörli). 
 
Fentiekből adódóan a 2009. április 1-jétől irányadó nemzeti értékhatárok: 

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; 

 
A nemzeti értékhatárokat elérő értékű, általános egyszerű közbeszerzések értékhatárait 2009. 
évre és azt követően az éves költségvetési törvény határozza meg, melynek elfogadását kö-
vetően – jelen Szabályzathoz a 3.3. pont szerint külön mellékletként csatolásra kerülő 4. szá-
mú melléklet tartalmazza. 
 
3.3. Az Operatív Bizottság feladata az, hogy  

a) a közösségi értékhatárok megváltozását követően, a Közbeszerzési Értesítőben 
megjelent közlemény alapján, az új közösségi értékhatárokat tartalmazó tájékoz-
tatást, 

b) továbbá a 2010. évi költségvetési törvény elfogadása után, és azt követően az ak-
tuális költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat tartalmazó tájékoz-
tatást a hivatkozott törvények Magyar Közlönyben történő kihirdetése után 15 
munkanapon belül a Szabályzathoz mellékletként becsatolja. 

 
A közbeszerzési értékhatárok megváltozása esetén jelen Szabályzat 3.2. pontjának vonat-
kozó alpontjai értelemszerűen hatályukat vesztik, és a további közbeszerzéseknél az 
újonnan hatályba lépő értékhatárokat kell alkalmazni. 

 
3.5. Az értékhatárokat tartalmazó, a 3.2. pont szerint becsatolásra kerülő mellékletek az 

évszámok megjelölésével visszamenőleg tartalmazzák a közbeszerzési értékhatáro-
kat. A mellékletek becsatolása – a fentiek szerint – az Operatív Bizottság feladata. 
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4. számú melléklet: A Kbt. által előírt közbeszerzési 

értékhatárok a 2010. évre vonatkozóan 
 
 
a.) A közösségi értékhatárokat elérő, illetőleg meghaladó értékű közbeszerzések vonatko-

zásában, 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig: 
 
- árubeszerzés esetén – 193 000 euró, azaz 50 737 770 forint; 
- építési beruházás esetén – 4 845 000 euró, azaz 1 325 305 627 forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetén – 193 000 euró, azaz 50 737 770 forint; 
- tervpályázat esetén, ha annak eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül 

sor - 193 000 euró, azaz 50 737 770 forint; 
- tervpályázat esetén, ha a pályázati díj és a pályázóknak fizetendő díjak együttes 

összege eléri vagy meghaladja a következő értékhatárt – 193 000 euró, azaz 
50 737 770 forint; 

 
b.) Nemzeti értékhatárok az általános egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2010. január 1. 

napjától 2010. december 31. napjáig a Kbt. 244. § (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében: 

 
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; 

 




