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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
MAKÓ 
  
Tisztelt   
  

   ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Ikt.sz.:  
Üi.:

1/300-1/2015/I
Joó Szilvia

 Tárgy: Makó város intézményi beszerzéseinek és 
közbeszerzéseink helyben 
központosításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, 1 db rendelet-
tervezet

Képviselő-testület!

2010. január 1-jétől működik ez a rendszer, valamennyi, vagy az intézmények túlnyomó többségénél 
előforduló standardizálható (nem egyedi) áruk és szolgáltatások kerülnek beszerzésre a rendszeren 
keresztül.  
  
Jelenleg az 54/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbi rendszer alá 
tartozó közbeszerzési tárgyakat rögzíti: 
a) iskola, és óvodabútorok, 
b) tisztítószerek és vegyi áru, 
c) gépjárművek, 
e) kommunikációs eszközök, 
f) számítógépek, irodagépek, szoftverek, perifériák, 
g) irodaszer, nyomtatvány, 
h) villamos energia, 
j) gázenergia, 
k) távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobil távbeszélő szolgáltatás), 
l) internet szolgáltatások. 
  
A központosított közbeszerzés rendszere egy, még nagyobb intézményhálózat beszerzési igényeire 
épült. Az évek folyamán az önkormányzati és közoktatási - közművelődési rendszer átalakításának a 
köszönhetően 2 óvoda, 1 általános iskola egyházi, több iskola állami fenntartásba került,  a központi 
konyha üzemeltetése kikerült a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységi köréből. 
Elmondhatjuk, hogy jelenleg  a rendszer diszfunkcionálisan működik. Ezen túlmenően a 
következő problémákat tapasztaltuk az egyes tárgyak beszerzésénél: 
- speciális igényei egyes intézményeknek (pl.: Makói Gyógyfürdő Kft. - tanuszoda tisztítószer 
beszerzése), 
- a szerződésben rögzített termékek idő közben megszűnnek és a továbbiakban nem rendelhetőek,  
- "2 +1" akciós termékek árával nem tudjuk felvenni a versenyt. 
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Mint már ahogyan a 2014. évi beszámolóban is megjelent, az iskola, és óvodabútorok, a 
gépjárművek, a kommunikációs eszközök, valamint az internet szolgáltatások tárgykörben évek óta 
sem önkormányzati költségvetési szerv, sem pedig az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezet nem jelentett be beszerzési igényt. 
  
Ez felveti az egész központosított beszerzési rendszer felülvizsgálatát, tárgykörének átgondolását, 
akként, hogy a központosított közbeszerzés tárgyi hatálya alá kizárólag az energiahordozók, ill. a 
távközlési szolgáltatások tartoznának. (Ezek esetében viszonylag egyszerű és megtérülőnek minősül a 
közbeszerzés lebonyolítása) 
  
A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az 
észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett.  
  
Tisztelt Képviselő - testület! 
  
Kérem, hogy a fenti indokok alapján a rendeletmódosítást vitassuk meg és a mellékelt 
rendelettervezetet fogadjuk el. 
  

Makó,  2015. március 19. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet „Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek 
helyben központosításáról” tárgyú rendelettervezethez 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)   
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
 
II. gazdasági hatásai:a tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. 
 
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 
 
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tárgykörök újragondolásával 
az adminisztratív terhek csökkennek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: az egész központosított beszerzési 
rendszer felülvizsgálata a beszerzési igényeknek megfelelően. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: beszerzési 
igényeknek meg nem felelő eljárási rend. 
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: rendelkezésre állnak. 
 
 
 
Makó, 2015. március 19. 
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RENDELETTERVEZET 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2015. (III. ….) önkormányzati rendelete 

Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról 
szóló 54/2011 (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. 
§ (5) és 182. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról 
szóló 54/2011 (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) E rendeletet kell alkalmazni – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 9. § és 120. § kivételével - értékhatárra tekintet nélkül az árubeszerzések és szolgáltatás 
megrendelések közül az alábbiakra:  
 

a) villamos energia, 
b) gázenergia, 
c) távközlési szolgáltatások (vezetékes és mobil távbeszélő szolgáltatás).” 

 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Farkas Éva Erzsébet  s.k.    dr. Bálint – Hankóczy Beatrix  s.k. 
        polgármester                                                      jegyző 

 




