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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2015. február 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése 

szerint: „A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet 

szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre 

feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A 

közbeszerzési terv nyilvános.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 4.1.5. 

pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt az Önkormányzat közbeszerzési tervének 

elfogadásáról és módosításáról. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzéseinek rendjéről szóló szabályzata 5. § 

a) pontja szerint a polgármester gondoskodik a Kbt. 33. § (1) bekezdése alapján az éves összesített 

közbeszerzési terv előkészítéséről, az ajánlatkérő honlapján történő közzétételről, továbbá a 

közbeszerzési tervet köteles megküldeni a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 

ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek részére. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési tervének előkészítése céljából 

valamennyi társosztály megkeresése útján összesítésre kerültek azon igények, amelyek a 

közbeszerzési terv alapjául szolgálnak. 

 

A Kbt. 18. § (2) bekezdése a részekre bontás tilalmáról a következőképp rendelkezik: „Amennyiben 

egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló 

közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához 

az összes rész értékét kell figyelembe venni.” 

 

A jogszabályhoz fűzött részletes indokolás az egybeszámítási szabály 2013. július 1-jei változása 

kapcsán kifejti, hogy az Európai Bíróság gyakorlatával összhangban (C–16/98., C–574/10. számú 

ítéletek) a beszerzés egységének megítéléshez a műszaki-gazdasági-funkcionális egység az 

irányadó szempont. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés estén a műszaki-gazdasági-

funkcionális egység leginkább azzal magyarázható, hogy az áruk vagy szolgáltatások egyetlen cél 

megvalósítását szolgálják és emellett tartalmilag is hasonlóak vagy funkciójuk betöltésére 

együttesen alkalmasak.  

 

Hasonló áruk alatt olyan termékek értendők, amelyek azonos vagy hasonló felhasználásra 

szolgálnak (pl. különböző irodabútorok). Szolgáltatások esetén a tartalmi hasonlóság megítéléséhez 



az Európai Bíróság elegendőnek tartotta, hogy általánosságban szolgáltatások természete (pl. 

munkák tervezése és ellenőrzése) azonos volt (C–574/10. számú ítélet).  

 

A funkcionális szemléletet támasztja alá az is, hogy az árubeszerzés magában foglalhatja a beállítási 

és üzembe helyezési mellékszolgáltatásokat is.  

 

Az uniós projektre vonatkozó egybeszámítási szabályhoz fűzött részletes indokolás a következőket 

tartalmazza: „Az uniós források gyorsabb és hatékonyabb felhasználásához is hozzájárul a 

módosítás azáltal, hogy nem követeli meg az eltérő projekthez kötődő hasonló szolgáltatások 

egybeszámítását – feltéve, hogy sajátos körülmények pl.: hogy az ajánlatkérő egy időben 

összevontan bonyolítja a beszerzést – nem alapozzák meg kifejezetten a szerződés egységét.” 

 

A Kbt. 10. § (1) bekezdése szerint – figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 70. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra – a közbeszerzési értékhatárok 2015. január 1. napjától december 31. napjáig a 

következők: 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatár {közszolgáltatói szerződéseket kivéve}  

 

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. 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatár {közszolgáltatói szerződések esetén} 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint. 

 

A költségvetési törvény 71. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontján kívüli 

egyéb ajánlatkérők, így az önkormányzat esetében is, – az uniós közbeszerzési értékhatár 2015. 

január 1. napjától december 31. napjáig főszabály szerint: 

 árubeszerzés esetében 207000 euró,  

 építési beruházás esetében 5 186 000 euró {közszolgáltatói szerződéseket kivéve}  

 építési koncesszió esetében 5 186 000 euró 

 szolgáltatás megrendelése esetében 207000 euró. 

 

A Kbt. fenti rendelkezéseire tekintettel a tárgyévi közbeszerzési terv az egyes osztályok 

adatszolgáltatása alapján, az egybeszámítási kötelezettség figyelembevételével került elkészítésre, a 

csatolt melléklet szerinti tartalommal. 

 

A közbeszerzési terv szolgáltatás-megrendelés, árubeszerzés, építési beruházás szerinti bontásban 

tartalmazza a tárgyévben lefolytatni kívánt eljárásokat. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 4.1.5. 

pontja szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt az önkormányzat éves közbeszerzési tervének 

elfogadásáról és módosításáról. Fentiek szerint a határozat-tervezet melléklete szerint teszek 

javaslatot a 2015. évi közbeszerzési tervre. Kérem, hogy a határozat-tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Kecskemét, 2015. január  

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

         polgármester 



 

 

H A T Á R OZ A T – T E R V E Z E T    

 

 

 

…............/2015. (II.17.) JÜB sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 727-14/2015. 

számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. 

 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

közbeszerzési tervét a mellékelt dokumentum szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

 

határidő: 2015. február 25. 

felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


