
E L Ő T E R J E S Z T É S: 
 

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március  26-án 
tartandó „rendkívüli” ülésére 
 
Tárgy:  Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a értelmében:  
"(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 
kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)  készítenek az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv 
nyilvános. 
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő  
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni." 
 
A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, 
ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő 
kihirdetéséről gondoskodni kell. 
A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra 
meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell 
határozni. 
 
Figyelembe véve a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 71. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni, tehát a 2018. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a 
beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.  
 

„71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 

közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 
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Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésében foglaltak alapján 
megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, 
ugyanakkor célszerű egy határozat meghozatala mely jelzi, hogy a testület foglalkozott a 
témával és nem feledkezett meg terv- készítési kötelezettségéről. 
 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztésem és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 
Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2018. (03.26) határozata 
A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervről 

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete  „Esztergályhorváti Község 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása” című előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2018. évben nem kíván közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. 

 
Esztergályhorváti , 2018. március 23. 
 
 
Rékasi Csabáné       Kovács Katalin 
polgármester        jegyző 


