
 

  

Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep Nagy u. 53.          

  

E L Ő T E R J E S Z T É S  

  

Beszerzési szabályzat elfogadásáról 

  

Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. 

áprilisi soros ülésén tárgyalta az Önkormányzat valamint a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) beszerzési szabályzat módosításáról szóló 

előterjesztést. 

  

Az Önkormányzata valamint a Hivatal – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek 

lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról (Áht) szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény és annak végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek. b.) 

pontja alapján szabályozza.  

  

A módosítások további jogalapja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 

(továbbiakban Kbt.)  

  

A Kbt-ben 2017.01.01.-től módosultak a közbeszerzési értékhatárok, ennek megfelelően a 

beszerzési értékhatárok az alábbiak szerint változnak:  

  

1.  Értékhatárok:   

  

a.) árubeszerzés,   (értékhatár a Kbt szerint nettó 15 millió forintig)  

b.) építési beruházás, (értékhatár a Kbt szerint nettó  25 millió forintig)  

c.) szolgáltatás megrendelése (értékhatár a Kbt szerint nettó 15 millió forintig)  

  

A fentieknek megfelelően   

-  az árubeszerzés értékhatára nettó 8 millió forintról nettó 15 millió forintra, - 

 az építési beruházás értékhatára nettó 15 millió forintról nettó 25 millió forintra, - 

 szolgáltatás megrendelése nettó 8 millió forintról nettó 15 millió forintra módosul.  

  

2.  Eljárásrendi módosítás:  

  

a.) A 100.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó beszerzések esetén 

előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges, analitikus nyilvántartás 

vezetése mellett.  

b.) A nettó 1 000 000 forint egyedi értékét meg nem haladó beszerzések esetén elegendő 

megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.  

c.) A b) pontban megjelölt értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

egyedi beszerzési érték esetén legalább három, a szerződés teljesítésére alkalmas 

gazdasági társaságnak kell kiküldeni az ajánlattételi felhívást.  

d.) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások esetén a beszerzési eljárásokat 272/2014.( XI.5.) Korm. rendeletben és 

e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint kell megvalósítani.  
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Bizonyos értékhatárt elérő beszerzések esetén bevezetésre kerül a Kbt. szerinti kizáró okok, 

műszaki-, szakmai – és pénzügyi alkalmassági feltételek kiírása és vizsgálata.  

  

 1 Szolgáltatás- és árubeszerzés esetén a nettó 8 000 000 Ft – ot, továbbá építési 

beruházás esetén a nettó 15 000 000 Ft-ot elérő beszerzések megvalósításakor bevezetésre 

kerül a Kbt. szerinti kizáró okok, műszaki-, szakmai – és pénzügyi alkalmassági feltételek 

kiírása és vizsgálata.   

Műszaki, szakmai alkalmasság előírása és igazolása:   

  

Előírás alapja: a hatályos Kbt. 65.§.-a, valamint „ a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmassági kizáró okok igazolásának valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról” szóló 321/2015.(X.30.) korm. rendelet.  

  

Igazolása: „ a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági kizáró okok igazolásának valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015.(X.30.) korm. 

rendelet szerint.  

  

Kizáró okok előírása és igazolása:   

  

Előírás alapja: a hatályos Kbt. 62. §-a, valamint „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 

és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról” szóló 321/2015.(X.30.) korm. rendelet.  

  

Igazolása: „ a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági kizáró okok igazolásának valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015.(X.30.) korm.  

rendelet szerint  

  

A Közös Önkormányzati Hivatalra tekintettel célszerű a Hivatal beszerzési szabályzatát 

alkalmazni a Szerepi Önkormányzat beszerzéseire is. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a szabályzat, egységes szerkezetben.  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az 

alábbi határozatot:  

  

Határozati javaslat:  

  

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal beszerzések lebonyolításának szabályzatát alkalmazza Szerep Község Önkormányzat 

beszerzéseinek lebonyolítására.   

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

  

Szerep, 2017. május 19.         

           Tóthné Verő Tünde 

              polgármester  


