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Tárgy: A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 33.§.(1) bekezdés szerint az 
önkormányzatnak – mint ajánlatkérőknek – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  
A közbeszerzési terv nyilvános. 
Figyelembe véve  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény 71.§-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak 
közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni, tehát a 2015. évi közbeszerzési tervben szükséges 
lenne szerepeltetni az alábbi összegű  beruházásokat. 
71.§.(1) bekezdés 

a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Közbeszerzési törvény szerinti közszolgáltatói 

szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. 
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. 

 
2015. évre a fenti összegere is tekintettel nem tervezünk közbeszerzési eljárást, de a 
közbeszerzési tervben nem szereplő  közbeszerzési eljárást le lehet folytatni, ha  előre nem 
látható okból közbeszerzési igény merült fel. Ekkor azonban a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az igény felmerülésekor. 
A törvény előírásainak eleget téve elkészítettük és jóváhagyás céljából a Tisztelt Képviselő 
testület elé terjesztjük Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi nemleges közbeszerzési 
tervét.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tengelic Község Önkormányzatának 2015 évi 
közbeszerzési tervét, a mellékelt határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá. 
 
Tengelic 2015. március . 
 
                                                                                   Gáncs István  
 polgármester 
Határozati javaslat 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó 2015. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

 
Felelős: Gáncs István polgármester 
Határidő: azonnal 
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Tengelic Község Önkormányzatának 
2015. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés         
      
      

 II. Építési beruházás      
      

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

        

      
      

IV. Építési koncesszió      
      
      

V. Szolgáltatási koncesszió      
      

      
 


