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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
T ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s  
 
Az 1990-es évek elején történt rendszerváltás után jelentősen megváltozott az 
országban a tulajdoni szerkezet, mivel a döntően állami tulajdon nagy része 
privatizálásra került, illetve nagy részét az önkormányzatok kapták tulajdonba. A 
változás következtében a  folyamatosan kialakuló piacgazdaság megkövetelte, 
hogy az állami és önkormányzati források -mely jelentős hányadát teszik ki a 
nemzetgazdaságnak- felhasználása az ország egész területén egyforma legyen, 
biztosítva a versenyszellemet, lehetőség szerint zárja ki a korrupciót, teremtse meg 
az esélyegyenlőséget.  
 
Az Országgyűlés 1995. évben megalkotta az első közbeszerzési törvényt. 
Alkalmazását kötelezővé tette elsősorban a közpénzek, illetve egyes esetekben a 
támogatással kiegészített anyagi források felhasználása esetén is. Az első törvény 
előírásai szerint létrejött a Közbeszerzések Tanácsa és a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, mely intézmények voltak hivatva a törvény előírásainak 
betartásáról, betarttatásáról.  
 
 
 
A 2003. év végén elfogadott CXXIX. számú új közbeszerzési törvény -mely 2004. 
május elsején lépett hatályba- már követi az Európai Uniós normákat. A törvény 
talán legfontosabb változása, hogy megszünteti a hazai vállalkozókat megillető 
kedvezményeket. A törvény nagy hangsúlyt helyez az esélyegyenlőségre, a 
verseny tisztaságára, átláthatóságára. Az országos hivatalos szervek mellett az 
esélyegyenlőség betartását az Európai Bizottság is ellenőrzi. 
 
 
A  s z a b á l y o z á s  

A közbeszerzés minden kétséget kizáróan gazdasági életünkben "polgárjogot" 
nyert és a hazai üzleti élet meghatározó részévé vált, szabályrendszere a 
versenyelvű szabályai révén segíti elő, hogy a közbeszerzési szerződéseket 
mindenfajta diszkrimináció nélkül a legjobb, legelőnyösebb ajánlatot tevő nyerje el: 
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az, akinek ajánlata leginkább eleget tesz „a pénzért valódi értéket” (best value for 
money) elvének, és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulását. 

A közbeszerzés során három érdekcsoport 
� az ajánlatkérők,  
� az ajánlattevők és  
� a köz érdekeinek  
 

összhangját, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, széles körű 
nyilvános ellenőrizhetőségét, valamint a verseny tisztaságának és az 
ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítását kell megteremteni. 

 
 
T a p a s z t a l a t a i n k  
 
A 2004 májusában hatályba lépett -több mint 400 §-ból álló- új közbeszerzési 
törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló rendeletek új helyzetet teremtettek. A 
feladatok teljesen újszerűvé váltak úgy a kiírók, mint a bírálók, sőt a pályázók 
számára is. Az új helyzet jellemző a közbeszerzés központi szerveinél is, 
mindenekelőtt a Közbeszerzések Tanácsánál, valamint a Közbeszerzések 
Döntőbizottságánál. A bonyolult szabályozás ellenére sem mindig egyértelmű az 
eljárások lebonyolítása, a fő és végrehajtási szabályok értelmezésére nem egyszer 
kellett állásfoglalásokkal kiegészítenie a Tanácsnak. 
 
Az Önkormányzat felismerve a feladat nagyságát, bonyolultságát, összetettségét, 
külső közbeszerzési szakértőt alkalmaz folyamatosan, akivel szinte napi 
kapcsolatban van az előkészítésért felelős Vagyongazdálkodási Iroda. Így sikerült 
elkerülni a tendereztetések során a törvénysértést, ezt bizonyítja, hogy a 2005-ben 
indított 34 db eljárásból mindössze két esetben nyújtott be ajánlattevő jogorvoslati 
kérelmet. A Közbeszerzési Döntőbizottság mindkét esetben elutasította a kérelmet, 
és helyben hagyta az önkormányzat által lefolytatott eljárást, így természetesen az 
Önkormányzatnak bírságot sem kellett fizetni.  
 
Az ajánlatkérő intézményeknél és gazdálkodóknál csak abban az esetben 
biztosított a szakszerű versenyeztetés feltételeinek megteremtése és lefolytatása, 
az esélyegyenlőség biztosítása (mely a törvény egyik alapelve), ha elkészítik a 
"Közbeszerzési Szabályzat"-ukat, valamint az éves közbeszerzési tervüket.  

Az Önkormányzat a korábbi rendeletek helyett 2004-ben a 251/2004. (XII.17.)Kt 
határozatával jóváhagyta Szentes Város Önkormányzata és annak Polgármesteri 
Hivatala Közbeszerzési Szabályzatát, melyben -többek között- meghatározta a 
létrehozott Közbeszerzési Bizottság összetételének feltételeit is. Elsődleges cél 
volt, hogy a Közbeszerzési Bizottság tagjai megfelelő szakmai ismeretekkel 
rendelkezzenek. Tagjai között megtalálható pénzügyi, jogi, gazdasági műszaki, 
beszerzési tapasztalattal rendelkező szakember. Esetenként a bizottság munkáját 
segítették a pályázatkészítők, lebonyolítók, és műszaki szakemberek is. A 
Bizottság felelősségteljes és szakszerű munkáját bizonyítja az is, hogy a döntésre 
jogosult Polgármester javaslataikat minden esetben elfogadta, jóváhagyta.  
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Bizottsági ülések száma 2005-ben

 

1. ábra 

 
Az eljárás szakszerű működtetése azt is feltételezi, hogy a szereplők jól ismerjék, 
és legyenek tisztában a "projekt" tulajdonságaival és jellemzőivel is.  
 
Az ajánlatkérés során az alapok lefektetését, a kellő színvonalú előkészítést 
szükséges hangsúlyozni. A gondos előkészítési munka nemcsak a rutinfeladatokat 
oldja meg, hanem felkészül a szerződés teljesítése során bekövetkező 
bizonytalanságok "feltérképezésére" is. Ehhez természetesen -beruházás esetén- 
megfelelő műszaki tervekre, a költségek reális meghatározására, költségvetésre, 
az eljárásban résztvevők nagy gyakorlatára is szükség van. Minden, az 
ajánlattevők kiválasztását szolgáló tendereljárás igényes vásárlási és üzletkötési 
technikát jelent, mindegyik szereplője és közreműködője számára a folyamatok 
szakszerű lefolytatása nagy tapasztalatot, kellő rutint és nem utolsó sorban 
megalapozott piaci ismereteket is feltételez. 
 
A törvény először 2005-ben kötelezte az ajánlatkérőket közbeszerzési terv 
készítésére, melyre az önkormányzat költségvetésének elfogadása után kerülhetett 
sor.  Irodánk a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Osztály, Műszaki Osztály 
munkatársainak és a megbízott szakértő bevonásával -figyelembe véve az 
egybeszámítási előírást- állította össze a közbeszerzési tervet, melyet a Bizottság 
több alkalommal vitatott meg, és hagyott jóvá.  
 
A közbeszerzési terv nyilvánosságával lehetőséget teremt a vállalkozók számára 
már az év elején felkészülni az adott munkákra. A jóváhagyott közbeszerzési tervet 
a Kereskedelmi és Ipari Kamara helyi szervezete számára külön is átadtuk, és a 
feladott hirdetéseinkről a vállalkozói hírlevélben tájékoztatjuk az érdekelteket, ezzel 
is elősegítve a helyi vállalkozók ajánlattételi lehetőségét. Erőfeszítéseink ellenére -
tekintettel a beruházások nagyságára- sajnálatos módon a helyi vállalkozók 
aránylag csak kis részben vehettek részt a beruházásokban, részvételük  
elsősorban a kisebb fejlesztéseknél, felújításoknál illetve szolgáltatásoknál jelenik 
meg.  
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2. ábra 
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3. ábra 

 
 
A heti három alkalommal megjelenő Közbeszerzési Értesítőben az elmúlt év során 
több mint 26 ezer hirdetményt tettek közzé. Az értesítő nyomtatott formán kívül 
ugyan elérhető az interneten is, de kezelése kezdetlegesnek mondható, mivel nincs 
csatolva hozzá keresőprogram, ami megkönnyíthetné a tájékozódást, vállalkozók 
és ajánlatkérők számára egyaránt nehéz a keresés. 
Az év első felében az ajánlati felhívások megjelentetése a Közbeszerzési 
Értesítőben lassú volt, nemegyszer több hetet is igénybe vett, sőt néhány esetben 
hibásan jelent meg a hirdetmény. Különösen nagy gondot okozott ez a nyári 
időszakban. Továbblépést jelentett, amikor már elektronikus úton -adatcsere 
központon keresztül- is feladhatóvá váltak hirdetéseink.  

 



 

 5 

A közbeszerzések eljárásfajták szerinti megoszlása értékre vetítve 2005. 
évben (bruttó, eFt)

közösségi;      
1 026 830 000 Ft

egyszerű, hirdetmény 
nélküli;    

103 341 305 Ftegyszerű, hirdetményes; 
257 397 544 Ft

nemzeti;        
1 642 301 294 Ft

 
4. ábra 

 
 
Az elmúlt évben kiírt tendereket (34 db, melynek nyilvántartását a csatolt melléklet 
tartalmazza) túlnyomórészt irodánk munkacsoportja készítette elő, és folytatta le az 
eljárást, általában szakemberek (pénzügyi, biztosítási, pályázati referens) 
bevonásával. Külön szervezet végezte a szennyvízcsatorna hálózat kiépítés 
(felsőpárti és Somogyi B utcai öblözetek), a Városközpont rehabilitáció, a 
Csongrádi úti kerékpárút építés lebonyolítását, melyek folyamatában irodánk 
szintén aktívan részt vett. Munkánkat szakértők segítették, akiknek szakmai 
ismeretei, tanácsai (jogszabály értelmezése, kiírás készítése, kiírás 
véleményezése) elengedhetetlenek voltak a feladatok megoldásához. 
 
 

A közbeszerzési eljárások bonyolítójuk szerinti megoszlása 
2005. évben, darabszámra vetítve

Az önkormányzat 
által bonyolított 

eljárások száma: 
27 db          
79%

Külső szervezetek 
által bonyolított 

eljárások száma:  
7 db            
21%

 
5. ábra 
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2005-ben tizenhárom nyílt, és huszonegy egyszerű eljárást folytattunk le. Az 
eljárások megoszlását érték, illetve darabszám szerint az alábbi diagramokon 
mutatjuk be. 
 

 

Az egyszerű és a nyílt eljárások aránya értékre vetítve 2005. évben 
(bruttó, eFt) 

nyílt eljárások;   
2 669 131 294 Ft

egyszerű eljárások; 
360 738 848 Ft

 
6. ábra 
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A közbeszerzési eljárások eljárásfajták szerinti megoszlása 2005. évben, 
darabszámra vetítve

 
7. ábra 

 
 
Nyílt eljárások közül két munka érte el a közösségi értékhatárt, az Önkormányzati 
Infrasrtuktúra Fejlesztési Hitel felvétele, és -egybeszámítási kötelezettség miatt- a 
Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 
Az egyszerű eljárások értékhatára 2004-2005-ben igen alacsony volt, mely 
különösen az önkormányzatokra rótt nagy terhet. Ezt mérlegelve a törvényalkotó 
2006-ban lényegesen emelte az egyszerű közbeszerzési eljárások alsó 
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értékhatárait. A következő diagramok a közbeszerzési eljárások tárgyuk szerinti 
megoszlását szemléltetik, darabszámra és értékre vetítve. 
 

 

A közbeszerzési eljárások megoszlása 2005. évben, tárgyuk szerint, 
darabszámra vetítve

építési beruházás 
20 db          
55%

szolgáltatás 
megrendelése 

12 db       
39%

árubeszerzés 
2 db        
6%

 
8. ábra 

 
 

A közbeszerzési eljárások megoszlása 2005. évben, tárgyuk szerint, értékre 
vetítve (bruttó, eFt)

szolgáltatás 
megrendelése;

137 199 262 Ft; 5%
árubeszerzés;
28 039 000 Ft; 

1%

építési beruházás; 
2 864 631 880 Ft; 

94%

 
9. ábra 

 
Az értékelési szempontokra nézve igaz az a megállapítás, hogy azokat nem elég 
csak egyszerűen meghatározni, hanem a beszerzés valamennyi feltételét 
figyelembe véve gondosan meg kell tervezni. Irodánk az előzetesen összeállított 
ajánlati felhívásokat -a szabályzatban meghatározottak szerint- a Közbeszerzési 
Bizottság elé terjesztette. A Bizottság azt megtárgyalta, jóváhagyta, minden 
esetben külön kitért az értékelési szempontok meghatározására.   
A beérkezett ajánlatokat irodánk áttanulmányozta a bevont szakemberekkel, 
szakértővel egyeztetve a Közbeszerzési Bizottság elé terjesztette. A Bizottság az 
előkészítő munkacsoport értékelését megvizsgálta, elemezte, értékelte, és 
javaslatát jóváhagyásra a Polgármester elé terjesztette.  
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Azon eljárásokban, ahol a beérkezett ajánlatok között egyik ajánlattevő sem tett a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, 

 három esetben nyilvánítottuk eredménytelenné az eljárást, (Gólyás ház, 
Református Nagytemplom, Idősek Otthona) és új tendert írtunk 
ki,  

  két esetben az ajánlatok értékelését követően tárgyalásos eljárásra 
tértünk át. 
 

 Új kiírást követően a Református Nagytemplom műemlék épület felújítási 
munkálataira három érvényes ajánlat érkezett, a nyertes ajánlattevő 18 millió 
forinttal adott alacsonyabb ajánlatot a tervezettnél, míg az Idősek Otthona 
esetében az új eljárásban (négy érvényes ajánlattevő közül) három ajánlattevő 
meghívásával áttértünk tárgyalásos technikára. A verseny során az ajánlattevő 
35 millió forinttal csökkentette eredeti ajánlatát. 

 
  A Jövendő utca felújításának tendereztetése során a tárgyalásos eljárás 

eredményeként 7.300 ezer forinttal, a Kemping és üdülőházak 
szolgáltatásainak korszerűsítése eljárásában a többfordulós tárgyalása után 
350 ezer forinttal kaptunk olcsóbb ajánlatot. 

 
Látható, hogy a törvényben biztosított lehetőséggel élve ezen eljárások végén a 
kedvezőbb ajánlatok alapján alkalom nyílt előnyösebb szerződés megkötésére. 
 
 
A törvény előírásaiból adódóan az önkormányzatnál a Polgármesteri Hivatal csak 
egyik szereplője a közbeszerzési eljárásoknak, az intézmények az Önkormányzat 
gazdasági társaságai külön-külön alanyai a közbeszerzésnek. Javasoljuk, hogy az 
intézmények és gazdasági társaságok beszámolóikban térjenek ki a közbeszerzési 
törvényhez kapcsolódó tevékenységeikre. 
 
A közbeszerzési eljárás igen sok adminisztrációval jár, ugyanakkor ennek 
köszönhetően minden lépés dokumentált, visszakereshető. A pontos adminisztráció 
végzése 1 fő munkatársunk teljes munkaidejét lekötötte, ezen felül több 
munkatársunk is jelentős munkát végzett ezen a kiemelten fontos munkaterületen.  
 
Az eljárások minden bonyolultsága és nehézsége ellenére úgy ítéljük meg, hogy a 
tendereztetést kellő színvonalon, szakmai felkészültséggel, pontos adminisztratív 
munkával végezzük. Természetesen szükséges a folyamatos továbbképzés, annál 
is inkább, mert 2006 januárjától a törvény 150 §-a változott meg, és új intézmények 
(mint pl a versenypárbeszéd) is bevezetésre kerültek. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
közbeszerzésben résztvevő munkatársak, bizottsági tagok továbbképzését (akár 
helyileg is) az igen összetett ismereteket igénylő feladatok minél jobb, hatékonyabb 
ellátása érdekében.  
 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 
Szentes, 2006. március 6. 
 
        Szilvássy Árpádné 
              irodavezető   


