
Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
2015. április 2 -án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Medina Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: Parrag Istvánné gazdálkodási előadó 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében önkormányzatunk, mint 
ajánlatkérő a költségvetési évben legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a tervben nem szereplő eljárást is lefolytathat, ebben 
az esetben módosítani szükséges a közbeszerzési tervet, megadva a módosítás indokát.  
 
A 2015. évre tervezett közbeszerzési eljárásokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Jelenlegi információink szerint a 2015. évben nem lesz közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó egyedi beszerzésünk. 
Ha nyertes pályázatról kapunk értesítést, vagy összeszámítási kötelezettségünk lesz, vagy egy 
eddig még nem ismert olyan beruházásunk, amely a törvény hatálya alá tartozik, akkor a 
képviselő-testület módosítja a tervet.  
 
A nemzeti eljárásrendben  Magyarország  2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 70.§ (1)-(2)  bekezdése határozza meg a  2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig 
irányadó értékhatárokat: 
A klasszikus ajánlatkérők esetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár: 

− 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. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatára: 
− árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 
− építési beruházás esetében: 100 millió forint; 
− szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 

 
Az önkormányzatnak a közbeszerzési tervet a nyilvánosság biztosítása érdekében a honlapján 
közzé kell tennie. A tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon 
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására! 
 

Medina, 2015. április                  . 

        Vén Attila 
        polgármester 



 

Határozati javaslat: …/2015. (…) képviselő-testületi határozat: 

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értelmében Medina Község 

Önkormányzata 2015. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja.   

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet a … /2015. (… ) képviselő-testületi határozathoz: 

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

2015.  
 
 
 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
7057 MEDINA, KOSSUTH LAJOS U.59. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medina Község Önkormányzata 
2015. évi Közbeszerzési Terve 
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  I. Árubeszerzés 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Építési beruházás 

0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Szolgáltatás 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Kapcsolattartó személy: Vén Attila polgármester ( telefon: 74/534000, fax:74/ 434010 ) 
 
 
 
 
  Vén Attila       Garai László 
            polgármester               jegyző 
 
Záradék: 
Medina Község Önkormányzatának 2015.évi közbeszerzési tervét Medina Község 
Önkormányzatának Képviselő- testülete a       /2015.(III.      .) önkormányzati határozatával 
elfogadta. 
 
 
Medina, 2015. március…….            . 
 
 
       Garai László 
               jegyző 


