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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 

2018. február 13-án  

tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 

szerint „az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről”. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata − mint ajánlatkérő – beszerzéseinek előkészítésével 

összefüggő feladatokról és közbeszerzéseiről szóló szabályzata 5. § a) pontja alapján a polgármester 

gondoskodik a közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő honlapján történő közzétételéről, valamint 

annak megküldéséről 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. 19. § (3) bekezdése a részekre bontás tilalmáról az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

„Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 

szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre 

bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az 

összes rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon 

közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális 

egységét kell alapul venni.” 

 

A jogszabályhoz fűzött részletes miniszteri indokolás kifejti, hogy ezen szabály tekintetében az 

„egy építési beruházás” kifejezés a Kbt. 17. § (5) bekezdése szerinti meghatározásra utal. Eszerint 

az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági 

szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe 

venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az 

ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. Az árubeszerzések 

esetében az „azonos” áruk beszerzésének értékét összevontan kell kezelni, a „hasonló” kifejezést 

pedig a „hasonló felhasználásra szánt áruk” kifejezés váltja fel, ami segíti a jogalkalmazást annak 

megítélésében, hogy mit kell hasonló árunak tekinteni e szabály alkalmazása szempontjából. 



A jogalkalmazás elősegítése érdekében az indokolás rögzíti, hogy szolgáltatás megrendelések 

esetében – hasonlóan az építési beruházásokra vonatkozó szabályokhoz – a beszerzések műszaki és 

gazdasági funkcionális egységét is figyelembe kell venni a becsült érték meghatározásakor. 

 

A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint – figyelemmel Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra – a nemzeti 

közbeszerzési értékhatárok 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a következők: 

 

Nemzeti közbeszerzési értékhatár {közszolgáltatói szerződéseket kivéve}  

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. 

 

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, 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2018. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról 

szóló tájékoztatója (KÉ 2018. évi 7. szám, 2018. január 10.) alapján – a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb 

ajánlatkérő, így az önkormányzat esetében is – az uniós közbeszerzési értékhatár: 

 

1. klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok 

a) árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint, 

b) ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 

euró, azaz 232 995 000 forint, 

c) építési beruházás esetén 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint, 

d) tervpályázati eljárás lefolytatása esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás 

megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő 

díjak együttes teljes összege esetén 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint. 

 

2. a Kbt. II. részének alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén 

a) árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 443 000 euró, azaz 

137 622 380 forint, 

b) építési beruházásra irányuló szerződések esetében 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint, 

c) a Kbt. 3. mellékletében felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló 

szolgáltatási szerződések esetében 1 000 000 euró, azaz 310 660 000 forint, 

d) tervpályázati eljárás esetén, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére 

került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes 

összege esetén 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint. 

 

3. a Kbt. IV. részének alkalmazásakor 

a) építési és szolgáltatási koncesszió esetén 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint. 

 

 



A Kbt. fenti rendelkezéseire tekintettel a tárgyévi közbeszerzési terv a részekre bontás tilalmának 

figyelembevételével került elkészítésre, a határozat-tervezet melléklete szerinti tartalommal. 

 

A közbeszerzési terv szolgáltatásmegrendelés, 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. melléklet 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 az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervére.  

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a 

mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. január 22. 

 

 

 

        Szemereyné Pataki Klaudia 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

…/2018. (II.13.) JÜB sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester 3316-3/2018. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


