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Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint „Az 
5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (köztük a helyi önkormányzatok) - 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.” 
 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 70. § 
(1) bekezdése szerint  
 
„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. 
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(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.” 

 
A képviselő-testület által elfogadott 2017. évi költségvetést és a határozatokat 
áttekintve megállapítottam, hogy 2017. évben a következő esetleges beruházások 
esnek közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alá: 
 

1. Óvodaépület bővítése, bölcsődei csoport kialakítása kb. 69 millió Ft. 
2. Egészségház felújítása kb. 29 millió Ft. 

 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás lebonyolításakor a 
közbeszerzési törvény előírja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
bevonását.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel, hogy keressek, egy 
közbeszerzési szaktanácsadót a közbeszerzési eljárás esetleges lebonyolítására.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

………… határozata 
 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a közbeszerzéssel érintett pályázatok tekintetében 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót keressen.  
 
Felelős: Nagy Gábor polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 
 

 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
Nyirád, 2017. május 15. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 


