
ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgya: a 2017. évi közbeszerzési terv  

 

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 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. E 

jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 70 §- a a következőképpen határozza 

meg az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzési értékhatárokat a 2017. január 1-jétől 

2017. december 31-ig tartó időszakban: 

 

"68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b)pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 2017. január 1-jétől 2017. 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 2017. január 1-jétől 2017. 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. 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

.../2017. (III. 30.) határozat 

 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi nemleges közbeszerzési tervet az 

előterjesztés melléklete szerint  jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni 

testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell. 

 

Felelős: Kaptur József polgármester  

Határidő: folyamatos  

 

 

Sóly, 2017. március 20.  

 

                                                                                                              Kaptur József s.k. 

                                                                                                                 polgármester 


