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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 18/2009. (09.16.) RENDELET E  
 

az Önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló fejlesztési, felújítási feladatokra 
vonatkozó eljárási  szabályokról. 

 
Általános rendelkezések 

 
1. §.  

Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. § 
(6) a/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 
 

2. §.  
 

A rendelet célja, hogy az önkormányzat költségvetése terhére megvalósuló fejlesztési, 
felújítási feladatok során az önkormányzat költségvetési előirányzatai felhasználása az 
önkormányzat érdekeinek megfelelően, gazdaságosan történjen, az eljárás során az 
ajánlattevők  számára azonos, egyenlő feltételeket biztosítson. 
 

3. §. 
 

(1) E rendelet személyi hatálya Bükkszék Község Önkormányzat szerveire, ajánlattevőire 
terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az Önkormányzat 
költségvetése terhére megvalósuló fejlesztési, felújítási feladatokra terjed ki.  

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó munkákra a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. Tv. rendelkezései az irányadók.  

 
A munkák megrendelésének szabályai 

 
4. §.  

 
(1) A költségvetésben szereplő 3. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó 500.000 Ft-ot el nem 

érő összegű építés, beszerzés, szolgáltatás megrendeléséről a polgármester dönt. 
(2) Az 500.000 Ft feletti összegű 3. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó építés, beszerzés, 

szolgáltatás megrendeléséről a képviselőtestület dönt.  
5. §. 

A döntést követően a szerződés aláírására az önkormányzat nevében minden esetben a 
polgármester jogosult.  
 

6. §.  
 

(1) Az 500.000 Ft feletti összegű 3. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó építés, beszerzés, 
szolgáltatás megrendelése előtt minden esetben legalább 3 vállalkozástól, azonos 
feltételek biztosításával árajánlatot kell kérni.  

(2) Az ajánlatokat a 4 §-ban meghatározott szerv (továbbiakban: ajánlatkérő) kéri meg.  
(3) Ajánlatkérő a legfontosabb  feltételeket ajánlati felhívásban meghatározza,   a részletes 

feltételek meghatározását ajánlattevőtől várja.  
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(4) Az önkormányzat a birtokában lévő engedélyes tervdokumentációk megtekintését - az 
engedélyes beruházások esetén - az ajánlattevőknek biztosítja az ajánlatok megtétele 
előtt. 

(5) Ajánlatkérő köteles az összességében legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát elfogadni.  
Amennyiben egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek, az ajánlatkérési eljárást 
megismételheti. Az eredményről valamennyi ajánlattevőt tájékoztatni kell.  

 
Összeférhetetlenségi szabályok 

 
7. §.  

 
(1) Az ajánlat  elbírálásában résztvevő személy nem lehet az ajánlatot benyújtó: 

� Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, 
� közvetlen felettese, vagy beosztottja, 
� szerződéses jogviszonyban foglalkoztatottja, 
� ha a pályázó jogi személy, annak tulajdonosa (résztulajdonosa) 

 
Hatálybalépés 

 
8. §. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
 
Bükkszék, 2009. szeptember 16. 
 
 
 
                                         Zagyva Ferencné                     Tarjányi Lászlóné  
                                           polgármester                            körjegyző 
 

 
 
 
 
 

 
 


