
Előterjesztés 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 13-i ülésére 

 

tárgy: közbeszerzési terv elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CCLIII. törvény 41.§ (1) bekezdése írja elő az 

ajánlatkérőknek  az éves összesített közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét. A helyi 

önkormányzat a törvény alapján ajánlatkérőnek minősül.  

A törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők minden költségvetési év elején, legkésőbb március 

31. napjáig éves közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó, és a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzéseket.  

A közbeszerzési terv nyilvános és az az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie. A 

közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal saját honlapján közzé kell 

tennie. 

 A közbeszerzési terv célja, hogy az ajánlatkérő szervek felmérjék az adott évre vonatkozó 

beszerzési igényeiket és megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve 

a késedelmes vagy nem megfelelő eljárások megindítása. 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzést eljárást, 

amennyiben azt a tervben később megfelelően szerepeltette, és olyan közbeszerzési eljárást 

is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha általa előre nem látható okból 

előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Valamint mellőzheti a tervben 

eredetileg szerepeltetett eljárás lefolytatását is, ugyanis a közbeszerzési terv nem vonja maga 

után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  

Valamennyi változás esetén a közbeszerzési tervet megfelelően módosítani kell, megadva a 

módosítás indokát is. 

Az éves közbeszerzési terv jelentőséggel bír a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, 

mivel a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére köteles az 

ajánlatkérő azt megküldeni. 

 

Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után, azt a hivatkozott 

törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok 

figyelembevételével kell megállapítani.  

A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Tv. alapján:  
70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig   

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. 

Az idei évben önkormányzatunk biztosan egy olyan építési munkálatot tervez elvégezni saját  

pénzből illetve központi támogatásból, amely a közbeszerzési értékhatárt elérné. EU-s 

támogatási forrásból elnyert támogatás az új bölcsőde építése Vaszaron, mely támogatásban 

részesült. A várható építési beruházás nettó értéke 133 millió forint. 

 

Tisztelt Képviselők! A fentiek alapján az idei év közbeszerzési tervét elfogadásra javaslom az 

alábbi határozati javaslat szerint:  

 

Határozati javaslat 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020.(II.13.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 41. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az Önkormányzat 2020. évre szóló 

közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felelős: Mezei Zsolt polgármester 

 

Vaszar, 2020. február 7. 
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