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9 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
éves összesített közbeszerzési terv 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.§-a értelmében minden közbeszerzési 
ajánlatkérőnek (így önkormányzatunknak is) a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15-ig 
éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell 
őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.  
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha 
nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása 
esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A 22. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő (többek között a helyi önkormányzat is) a közbeszerzési tervet, 
valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is 
közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 
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 lefolytathatja, ha 
az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben 
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Tehát az elfogadott közbeszerzési terv a későbbiekben módosítható, valamint eljárás lefolytatására 
vonatkozó kötelezettséggel nem jár. 
 
 
A közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzések Tanácsa Elnökének a 2009. évre 
irányadó közbeszerzési értékhatárokról  szóló tájékoztatója alapján:   
 
I.  2009. január 1-jétől 2009. december 31-éig a közösségi eljárásrendben  irányadó 
közbeszerzési értékhatárok a 2007/C 301/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe 
véve a következők: 
 
• A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): 

- 133 000 euró, 
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint; 

- 206 000 euró, 
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint; 

- 5 150 000 euró, 
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint. 

 
• A Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók): 

- 412 000 euró, 
   melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 106 024 450 forint, 
- 5 150 000 euró, 
   melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint. 

 
 
 
II. A 2009. április 1-jétől irányadó nemzeti és egyszerű eljárásrend értékhatárok: 
 
Nemzeti értékhatárok az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2009. április 1-jétől 2009. 
december 31-éig: 
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Elöljáróban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a Kbt.-t módosító 2008. évi CVIII. 
törvény megszünteti a jelenlegi nemzeti és egyszerű eljárásrendek megkülönböztetését, 
és helyettük egységesen – a klasszikus ajánlatkér6k és a közszolgáltatók tekintetében 
egyaránt – új, egyszerű közbeszerzési eljárást vezet be. Az új egyszerű közbeszerzési 
eljárás váltja fel a korábbi nemzeti eljárásrendet (tehát a Kbt. VI. és VII. fejezeteit). 
A módosító törvény az új, egyszerű eljáráshoz rendeli az új nemzeti értékhatárokat (az 
egyszerű értékhatár meghatározást pedig eltörli. 
 
Fentiekből adódóan a 2009. április 1-jétől irányadó nemzeti értékhatárok: 
 
• a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend 
szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi 
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 91. §-ának (1) bekezdése értelmében: 

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 
- szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint; 

 
• a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárásrend szerinti 
közbeszerzései) a Kbt. 2009. április 1-jétől hatályos 258. §-ának (1) bekezdése és a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 91. §-ának 
(2) bekezdése értelmében: 

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 100 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 

 
 
 
Jelenlegi ismereteink szerit Tolmács Község Önkormányzata által 2009. évre tervezett 
árubeszerzéseinek és szolgáltatás megrendelésének várható összege nem éri el a fent meghatározott 
közbeszerzési értékhatárokat, így árubeszerzés és szolgáltatás tekintetében közbeszerzési eljárás 
lefolytatására előre láthatólag nem lesz szükség. 
 
Az Önkormányzat által 2009. évre tervezett építési beruházások: 

• Faluház akadálymentesítése: a kalkulált beruházási érték 10-15 millió Ft (a költségvetésben 
biztosított önerő 2 millió Ft). A beruházás pontos terve még nem készült el, így pontos 
költségvetése sem ismert, amennyiben a beruházás önmagában is eléri a közbeszerzési 
értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség; amennyiben a beruházás 
önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatására abban 
az esetben lesz szükség, ha a tárgyévben más építési beruházásra is sor kerül, és azok együttes 
(egybeszámított) értéke eléri a fenti értékhatárt. A beruházás – tekintettel arra, hogy a pályázat 
még nem került benyújtásra, és 2009. évben várhatóan csak a pályázati eljárás folytatódik le, a 
kivitelezés és a közbeszerzés – amennyiben a pályázatunkkal támogatást nyerünk – vélhetőleg 
2010. évben történik, így ez a beruházás a 2009. évi közbeszerzési tervnek jelenleg nem része. 

• Ravatalozó előtető: a tervezett beruházási érték nettó 500 e Ft. A beruházás önmagában nem 
éri el a közbeszerzési értékhatárt, vagyis közbeszerzési eljárás lefolytatására abban az esetben 
lesz szükség, ha a tárgyévben más építési beruházásra is sor kerül, és azok együttes 
(egybeszámított) értéke eléri a fenti értékhatárt. 

• Faluház mögötti (sportcsarnok mögött) előtető: a tervezett beruházási érték nettó 500 e Ft. A 
beruházás önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, vagyis közbeszerzési eljárás 
lefolytatására abban az esetben lesz szükség, ha a tárgyévben más építési beruházásra is sor 
kerül, és azok együttes (egybeszámított) értéke eléri a fenti értékhatárt. 

• Útfelújítás: a kalkulált beruházási érték 10-15 millió Ft (a költségvetésben biztosított önerő 
1.200 e Ft, mely esetleg a tervek elkészítésére is fordítható). A felújítás terve még nem készült 
el, így pontos költségvetése sem ismert; amennyiben a beruházás önmagában is eléri a 
közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség; amennyiben a 
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beruházás önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárás 
lefolytatására abban az esetben lesz szükség, ha a tárgyévben más útépítési, vagy hasonló 
jellegű beruházásra is sor kerül, és azok együttes (egybeszámított) értéke eléri a fenti 
értékhatárt. A beruházás – tekintettel arra, hogy a pályázat még nem került benyújtásra, és 
még az is bizonytalan, hogy 2009. évben benyújtásra kerül-e, a kivitelezésre és a 
közbeszerzésre – amennyiben a pályázatunkkal támogatást nyerünk – vélhetőleg legkorábban 
2010. évben kerül sor, így ez a beruházás a 2009. évi közbeszerzési tervnek jelenleg nem 
része. 

• Hulladéklerakó kiépítése a köztemetőben: a költségvetésben tervezett beruházási érték bruttó 
1.000 e Ft. A beruházás önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, vagyis 
közbeszerzési eljárás lefolytatására abban az esetben lesz szükség, ha a tárgyévben más 
hasonló jellegű építési beruházásra is sor kerül, és azok együttes (egybeszámított) értéke eléri 
a fenti értékhatárt. 

• Sportlétesítmények felújítása: sportcsarnok épület felújítása kb. bruttó 10 millió Ft (nettó 
8.333 e Ft) értékben. A felújítás önmagában nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, vagyis 
közbeszerzési eljárás lefolytatására abban az esetben lesz szükség, ha a tárgyévben más ilyen, 
vagy hasonló jellegű építési beruházásra is sor kerül, és azok együttes (egybeszámított) értéke 
eléri a fenti értékhatárt. A pályázat benyújtásnak határideje 2009.04.24., a döntés határideje 
2009.05.25, így  – amennyiben a pályázatunkkal támogatást nyerünk – a kivitelezés elvileg 
már 2009. évben is megkezdhető lenne. (A megvalósítás végső határideje: 2010.08.31.) 
Tekintettel arra, hogy 2009. évben nagy valószínűség szerint megvalósításra kerülő építési 
beruházásokkal egybeszámított érték sem éri el a nettó 15 millió Ft értékhatárt, ezért jelenleg 
ez a beruházás sem képezi a közbeszerzési terv részét. 

 
Tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint a fenti beruházások, fejlesztések közül 2009. évben 
csak a sportlétesítmény fejlesztésének kivitelezésére, – ez is csak akkor, amennyiben nyerünk a 
pályázaton – valamint a ravatalozó és a faluház mögötti előtető megépítésére kerül sor, melyek 
egybeszámított értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért  a fenti beruházások egyelőre – a 
bizonytalansági tényezők miatt – a 2009. évi közbeszerzési tervben nem szerepelnek, a közbeszerzési 
terv nemleges. 
 
 
Bánk, 2009. április 17. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 

………./2009. (IV.22.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve 
nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2009. évre 
irányadó közbeszerzési értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2009. december 31 
Felelős:  polgármester, körjegyző 
 


