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Ügyiratszám: H/657-1/2023                                   Előterjesztés száma: 36/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2023. március 30-i rendes, nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzéseiről, és döntés 

az Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak 

részeként a közbeszerzési eljárások döntés-előkészítésének, 

döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának 

ütemezéséről 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 
Vargáné Kurfis Erika  
pénzügyi ügyintéző 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki osztályvezető 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 
Zámodics Péter 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 
dr. Jenei László András 
törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

Javasolt meghívott:  

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 
minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervét eredetileg a 

42/2022.(III.31.) KT-határozat fogadta el, majd 121-122/2022.(IX.29.) KT-határozataival 

bővítette-módosította. A megvalósulás tényadatait ld. az 1. sz. mellékletként csatolt Tervben: 

az eredeti közbeszerzési tervek közül egyik eljárás sem indult meg, az évközi bővítések közül 

a villamosenergia-beszerzést és a kazánkorszerűsítést célzó eljárások zajlottak le. 

A 2022. év során a Közbeszerzési terv ugyanis kiegészült a villamosenergia beszerzése 

tárgyában: létrehoztunk egy dinamikus beszerzési rendszert, amelynek keretében 2022. 

novemberében, majd 2023. februárjában is lefolytattunk egy-egy közbeszerzési eljárást a 2023. 

I. és II. negyedévre történő villamosenergia-beszerzéshez. 

(Mindkettőt eaz MVM Next Energiakereskedelmi Zrt nyerte meg: 

➢ a közvilágításra vonatkozóan a szerződés energia díj mértéke 2023. I. negyedévben 

nettó 142,99 HUF/kWh, a II. negyedévben nettó 66,49 HUF/kWh, 

➢ az Önkormányzat és intézményei tekintetében az energiadíj mértéke a 2023. I. 

negyedévben nettó 168,85 HUF/kWh, a II. negyedévben nettó 69,72 HUF/kWh. 

A dinamikus beszerzési rendszert 3 évre állítottuk fel, ezért a villamosenergia beszerzését 

legközelebb 2025-ben kell a Közbeszerzési tervben szerepeltetni. 

 

A 2023. évi Közbeszerzési terv összeállítására változatlanul a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak, 

amelynek értelmében a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő a költségvetési év elején, 

legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 

közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  

- A közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

- A közbeszerzési terv nyilvános.   

- A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 

tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 

tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is. 

A közbeszerzési tervet a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az elfogadását követően 

haladéktalanul a Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni.  

 

A 2023. évi közbeszerzési terv elkészítése során áttekintettük az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet beruházási és beszerzési 

célú előirányzatait, megvizsgáltuk a tervezett beruházásokat és beszerzéseket, hogy azok 

becsült értéke eléri-e a közbeszerzési értékhatárokat.  

Figyelembe vettük továbbá a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, 

melyek a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárokat kivéve az alábbiak: 

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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A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárok az alábbiak: 

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 fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők (Kbt. 16. § (1) bek.). 

 

Az előbbi adatokra figyelemmel a Szada Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi 

költségvetése alapján az idei évre tervezett beruházások közül az alábbi -2022.évben elnyert 

pályázat- TOP-Plusz 3.3.1-21 Óvoda bővítést érinti (a költséget és közbeszerzési értékhatárt 

tekintve) a közbeszerzési eljárás kötelme: 

 

Sorszám Fejlesztési cél megnevezése bruttó 

önerő 

(millió Ft) 

bruttó 

pályázati 

összeg 

(millió Ft) 

1. 
TOP Plusz 3.3.1-21 Óvodabővítés 

0 800 

 

2023. évben szükség lesz gázenergia beszerzésére is közbeszerzési eljárást indítani, mivel a 

jelenleg hatályos közüzemi szolgáltatói szerződéseink jelentős része határozott időre, azaz 

2023.09.30-ig szól. 

 

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan közbeszerzési eljárást nem tervezünk. 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk: 

 

Az előterjesztés mellékletei: 

1.sz. melléklet - Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terve (évközi 

módosításaival és a tényadatokkal) 

2. sz. melléklet: Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési 

tervének tervezete 

 

Szada, 2023. március 8. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2023.(III.30.) KT- határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szada Nagyközség Önkormányzat 

2022. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót a 36/2023. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerint tudomásul veszi. 

 

2./ A Képviselő-testület Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét a 

36/2023. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja, felkérve a Polgármestert, hogy 

a terv közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


