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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2016. február 23-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLIII. törvény 42..§ (1) bekezdése szerint az 

ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. 

 

A 2016. évben induló beruházások a következők lesznek: 

 

1.) Iskolaépítés Izsákon: 

A beruházás szerepel Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

Beruházási Alapok (20. cím, 25 alcím, 20. jogcímcsoport) részben. Az előirányzat 4.479,0 

millió forint. A bonyolítással kapcsolatos főbb szabályok önálló kormányrendeletben kerültek 

közzétételre. Az eljárás jelenleg is folyik. 

 

2.) „ Izsák és térsége szennyvízberuházása” 

A pályázat még a   KEOP - 1.2.0/09-11-2013-0028.  azonosítási szám alatt került 

befogadásra,de átkerült a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programba (KEHOP) A 

területet felügyelő és irányító Nemzeti Fejlesztési Programirodával az egyeztetés megtörtént, 

az önerőről Képviselő-testületünk döntést hozott.  

 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 

2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a 

szennyvízelvezetési- és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség – javító 

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII.19.) Kormányrendelet alapján 

Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft ( továbbiakban: NFP) és az érintett három Önkormányzat között. 

A konzorcium vezetője a NFP. 

 

A megállapodás 5/a pont harmadik bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „Tagok a 

339/2014.(XII.19.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazzák a 

Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a projekt- előkészítéséhez kapcsolódó 

beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt- előkészítés feladatait 

megvalósítsa.” 

 

A projekt tervezett költsége 561.561.200 forint. A pályázat elbírálása információink szerint 

megtörtént, a támogatási szerződést a NFP és a miniszter aláírta, kézbesítése részünkre 

várhatóan a napokban megtörténik. A projekt várható indulási ideje: 2016 nyara. 
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Mindezek alapján ezzel a projekttel kapcsolatban sem lesznek feladataink. 

 

3.) A közbeszerzési értékhatárokat minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Így 

van ez Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. C. törvény 68. §-ában is, ahol a 

közszolgáltató szerződések esetében az értékhatárok: 

- árubeszerzés esetében:                           50 millió forint, 

- építési beruházás esetében:                  100 millió forint, 

- szolgáltatás megrendelése esetén:         50 millió forint, 

- építési koncesszió esetén:                    200 millió forint, 

- szolgáltatási koncesszió esetében:       100 millió forint. 

 

Az egyéb közbeszerzések esetében a nemzeti értékhatár: 

- árubeszerzés esetén                                  8 millió forint, 

- építési beruházás esetén                         15 millió forint, 

- építési koncesszió esetében:                100 millió forint, 

- szolgáltatás esetében:                              8 millió forint, 

- szolgáltatási koncesszió esetében:         25 millió forint. 

 

Jelenleg e kategóriába tartozó közbeszerzés sem kapcsolódik a 2016. évi költségvetésben 

jóváhagyott feladatokhoz. 

 

Természetesen amennyiben változás következik be a jelenlegi helyzetben, akkor a soron 

következő ülésen módosítani fogom előterjesztésemet. 

 

Kérem a leírtak elfogadását. 

 

I z s á k, 2016. február 16. 

 

                                                                                            (: Mondok József:) 

                                                                                                 polgármester 

                                         

         

                 

Határozat-tervezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési 

tervről szóló előterjesztést elfogadja. Amennyiben közbeszerzés köteles projekt indulhat Izsák 

Város Önkormányzatánál, akkor a bekövetkezését követő testületi ülésen a tervet módosítani 

kell. 

Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 


