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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján évente –

legkésőbb március 31. napjáig – az önkormányzat által, az adott évre tervezett 

közbeszerzésekről összesített közbeszerzési tervet kell készíteni. 

 

Önkormányzatunk esetében előreláthatólag 2016. évben nem lesz olyan beszerzés, illetve 

szolgáltatás-megrendelés, mely közbeszerzés-köteles. 

 

Amennyiben az év során olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, illetve szolgáltatás-

megrendelésre lesz igény (pl. évközben nyert pályázat miatt), melynek értéke eléri vagy 

meghaladja a közbeszerzési értékhatárt akkor a bekövetkező változásokra tekintettel a 

közbeszerzési tervet módosítani kell. 

A 2016. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 68. §-a határozza meg, melyek a 2015. évihez 

képest nem változtak. 

 

Árubeszerzés esetén: 8 millió forint,  

Építési beruházás esetén: 15 millió forint,  

Építési koncesszió esetén: 100 millió forint,  

Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,  

Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 

 

Az uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé.  

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke által kiadott tájékoztató tartalmazza az uniós közbeszerzési 

értékhatárok magyar nemzeti valutának megfelelő értékét, melyek az alábbiak: 

 

Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén:  

- a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen 

ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a 

beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 134 000 euró, azaz 39 287 460 forint; 

 - a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. 

mellékletben nem szerepel: 207 000 euró, azaz 60 690 330 forint;  

 

Építési beruházás esetén:  

- 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.  

 

Építési koncesszió esetén: 

- 5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint.  

 

A közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 

ellenőrzésre feljogosított szerv a közbeszerzési terv megküldését kérheti. A tervet 5 évig meg 

kell őrizni. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

 

Csabdi, 2016. március18. 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III.31.) számú határozata 

a 2016. évi közbeszerzési tervről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemleges tartalmú 2016. évi 

közbeszerzési tervet elfogadja, azzal, hogy az évközben bekövetkező változásokra tekintettel a 

közbeszerzési tervet módosítani kell. 

Határidő: március 31. 

Felelős:  polgármester 
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