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Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegzésről szóló 21/2018. (XII.21.) MvM rendelet 5. §-a 2019.06.01-vel 

hatálytalanította a 44/2015 (XI.2) MvM rendelet 40. § (1) bekezdését, melynek értelmében az 

ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet 

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési 

Hatóságnak. Fentiek következtében a közbeszerzési beszámoló jóváhagyására már nincs 

szükség, csak a közbeszerzési tervet kell jóváhagyni. 

 

Sióagárd Község Önkormányzata, mint a 2015. évi CXLIII a közbeszerzésekről szóló törvény 

(továbbiakban: Kbt). 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. § (1) 

bekezdése értelmében:  

 

A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a 

közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-

éig  

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,  

b) építési beruházás esetében 50,0 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.  
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Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

Sióagárd Község önkormányzata képviselő-testületének  

.../2023. (III.9.) kt határozata a 2023. évi közbeszerzési 

tervről 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a     

2023. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Gerő Attila polgármester  

Határidő: 2023. március 31.  

 

 

 

Sióagárd, 2023. március 06. 

 

 

      Gerő Attila  

polgármester 
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Záradék: 

 

Jelen közbeszerzési tervet Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete …/2023. (III.9.) sz. határozatával hagyta jóvá.  
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