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1            ELŐTERJESZTÉS – 4. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. április 29. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

A tárgyalandó témakör:   2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott ajánlatkérők összesített közbeszerzési terv készítésére 

kötelezettek.  

A közbeszerzési terv elkészítésének határideje az adott költségvetési év eleje, de 

legkésőbb március 31. napja.  

A közbeszerzési terv nyilvános, bárki számára elérhető.  

Közzétételére vonatkozó szabályokat a Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése 

tartalmazza az alábbiak szerint:  

- Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) közzétenni a 

közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.  

- A közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:  

a) a közbeszerzés tárgyát,  

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,  

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,  

d) a tervezett eljárás fajtáját,  

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és  

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.  
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 Amennyiben az adott közbeszerzési eljárás az aktuális évi közbeszerzési tervben nem 

szerepel, ajánlatkérő feladata a közbeszerzési terv módosítása az adott eljárásnak 

megfelelően.  

 
Közbeszerzési eljárás indítható az adott évi közbeszerzési terv elkészülése előtt is, ezt a 

tervben 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 Kbt. 19. § (2) bekezdése szerint tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely 

e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű 

beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet.  

A fenti szabály alapján, amennyiben egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél 

megvalósítására irányuló szolgáltatás-megrendelés, illetve azonos vagy hasonló 

felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a 

közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell 

venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság 

vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell 

alapul venni.  

A közbeszerzések nemzeti értékhatárai Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában (2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó 

időszakra) kerülnek meghatározásra.  

E szerint a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig induló eljárásokban az értékhatárok 

a következők:  

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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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-

TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA – SZÓBELI 

TÁJÉKOZTATÁS  SZERINT VALAMINT  

 

A CSATOLT TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ KT HATÁROZATOK  

- MŰVELŐDÉSI HÁZ TETŐ 

- POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁS  

- FELSŐ ISKOLA ENERGIAHATÉKONYSÁGI KORSZERŰSÍTÉSE 

 

 

 

 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

MÖTV. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 
 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE: NEM RELEVÁNS 

 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

A Képviselő-testületi ülésen szóban kerül ismertetésre. 

 

 

 

A fentiekre figyelemmel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a jelen előterjesztés 

mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet az alábbi határozati javaslat alapján elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2022. (IV.29.) számú határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 

mellékleteként csatolt terv szerint, az önkormányzat 2022. évi 

Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Nagymaros, 2022. április 25.      Heinczinger Balázs s.k. 

polgármester 


