
A határozat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

 

6. számú előterjesztés 
 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 14. napján, 

 1800 órakor megtartandó soron következő ülésére 
 

A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
 

 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester 
 
Készítette: Balogh Györgyi jegyző 
 
Törvényességi ellenőrzést végezte:  Balogh Györgyi                                                                                
jegyző 
                       

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Őcsény Község Önkormányzata a 2015. évi CXLIII törvény 5 § (1) bekezdés c) pontjában 

meghatározott ajánlatkérő, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31 napjáig, éves 

összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. 

Amennyiben év közben a közbeszerzési tervet módosító tényező áll fenn, az ajánlatkérőnek 

módosítani szükséges a közbeszerzési tervet. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a 

közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben 

nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást lefolytathat.  

A közbeszerzési terv illetve annak módosításai Őcsény Község Önkormányzatának honlapján 

és a Közbeszerzési Adatbázisban is közzétételre kerülnek. 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény értelmében: 

71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 

szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. 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. 

 

 



Őcsény Község 2018. évi közbeszerzési terve 
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Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2018. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Fülöp János polgármester 

Határidő: 2018. március 31. 

Határozatról értesül: Pályázatíró 

                                  Pénzügy 

                                  Irattár 

 

 
 

Őcsény, 2018. március 09. 

 

        Fülöp János                                   

                       polgármester  

 


