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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. május 26-án tartandó ülésére 

 

A 2022. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról  

 
Barabásné Szivos Katalin  

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

Egyszerű többség 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése alapján az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a költségvetési év elején, 

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

közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

 

A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a nemzeti 

eljárásrendben, az uniós értékhatárokat elérő beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben 

meghatározott eljárások közül a megfelelőt kell lefolytatni.  

 

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74. §-a 

határozza meg a nemzeti értékhatárokat, amely alapján eldől egy-egy közbeszerzés további 

jogi sorsa. A fentiek alapján a nettó értékhatárok tárgyévben az alábbiak szerint alakulnak: 

1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:  

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint és afelett,  

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint és afelett,  

d) szolgáltatás megrendelése esetében 30,0 millió forint és afelett,  

 

2. Koncessziós beszerzési eljárások esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárok:  

a) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint és afelett;  

b) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint és afelett.  

 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. nem ad eligazítást a közbeszerzési terv (minimális) tartalmi 

elemeire vonatkozóan, a Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérők munkájának elősegítése 

céljából minta-dokumentumot bocsátott rendelkezésre.  

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2013. szeptember 20. napján közzétett tájékoztatója 

alapján az érintett ajánlatkérők a közbeszerzési tervben adják meg lehetőleg a nevük mellett a 

tervezett közbeszerzés tárgyát, a tervezett eljárás típusát, valamint az eljárás tervezett 

megindításának időpontját. Javaslom továbbá, hogy ezen ajánlott tartalmi elemek mellett 

kerüljön megjelölésre továbbá az alkalmazandó eljárásrend is, mely alapján egyértelműen 

megállapítható, hogy uniós, vagy nemzeti eljárásrendben folytatja-e le önkormányzatunk az 

adott eljárást.  

 

Előterjesztést készítette: 

Véleményezi:  

 

Elfogadás módja:  
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A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, 

valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását 

követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból 

nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó közzétételi kötelezettségnek a saját honlapján 

tehet eleget.  

 

A 2022. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete a jelen előterjesztésben szereplő I. 

határozati javaslat mellékletét képezi.  

 

Fentieknek megfelelően kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2022. 05. 18. 

 

               Koncz Imre 

                polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2022. (….) önkormányzati határozata 

A 2021. évi összesített közbeszerzési terv elfogadásáról  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a Jegyzőt a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő nyilvánossá 

tételével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Koncz Imre polgármester 
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2022. évi közbeszerzési terve 
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