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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország éves költségvetéséről szóló törvény rögzíti az 

adott költségvetési évre határozva meg azt az összeget, amelyet meghaladó beszerzéseknél a 

közbeszerzési törvényben rögzített eljárás alkalmazása kötelező. 

 

A közbeszerzési értékhatárok az elmúlt tíz évben az alábbiak szerint változtak: 
 

 az értékhatárok alakulása 

beszerzés fajtája 2010. január 1-jétől (Ft) 2017. január 1-jétől (Ft) 2020. január 1-jétől (Ft) 

árubeszerzés 8 000 000 15 000 000 15 000 000 

építési beruházás 15 000 000 25 000 000 50 000 000 

építési koncesszió 100 000 000 100 000 000 100 000 000 

szolgáltatás megrendelése 8 000 000 15 000 000 15 000 000 

szolgáltatási koncesszió 25 000 000 30 000 000 30 000 000 

 

A közbeszerzési értékhatárok változásához igazodóan került sor a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beszerzések 

rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) a 

versenyeztetési eljárás és a pályázati eljárás értékhatárának meghatározására, illetve 

módosítására. 

 
eljárás fajtája az értékhatár 2012. 

április 1-jétől (Ft) 

az értékhatár 2017. 

június 24-étől (Ft) 

javasolt új 

értékhatár (Ft) 

beszerzési eljárás 0 –1 500 000 0 – 4 000 000 0 – 8 000 000 

versenyeztetési eljárás 1 500 001 – 4 000 001 – 8 000 001 – 

pályázati eljárás (építési beruházás, 

építési koncesszió, valamint 

szolgáltatási koncesszió) 

5 000 001 –  10 000 001 – 20 000 001 – 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. §-a 

2020. január 1-jei hatállyal az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési értékhatárt 25 

millió Ft-ról 50 millió Ft-ra emelte. Tekintettel az értékhatár emelésére a fenti táblázatban 

rögzítetteknek megfelelően javasolom az R. szerinti versenyeztetési és pályázati eljárás 

értékhatárának módosítását. 
 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A közbeszerzési értékhatár változására tekintettel kerülne sor a javaslat szerint az R. szerinti 

egyes eljárásokhoz kapcsolódó értékhatárok módosítására, melynek eredményeként a 8 millió 

Ft-ot meg nem haladó összegű beszerzések lebonyolítása egyszerűbbé válna, ugyanakkor a 8 

millió forintot meghaladó értékű beszerzések továbbra is versenyeztetési eljárás keretében 
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kerülnének lebonyolításra. Mindegyik eljárás lehetővé teszi a legkedvezőbb ajánlat 

kiválasztását az R. által meghatározott kontrollált és átlátható feltételeknek megfelelően. Az 

egyszerűsített beszerzési eljárás esetén továbbra is több árajánlat bekérése előzi meg a 

szerződéskötést, ugyanakkor az értékhatárok változtatása egyszerűbb, gyorsabb beszerzést 

tesz lehetővé.  

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

Az R. módosításának költségvonzata nincs. A végrehajtás személyi, tárgyi és technikai 

feltételei a Hivatalban, illetve a beszerzéseket bonyolító intézményeknél biztosítottak. 

 

IV.  Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 

melléklete szerint megalkotja az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

 

 

Budapest, 2020. április 22. 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (… …) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete  

a) 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 11. §-ában a „négymillió” szövegrész helyébe a 

„nyolcmillió”, 

b) 11. és 12. §-ában a „tízmillió” szövegrész helyébe a „húszmillió”, 

szöveg lép. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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