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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdése szerint, az Önkormányzat, mint ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig éves 

összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 

közbeszerzési terv nyilvános, ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) — (4) bekezdései kimondják 

hogy: 

,„42.§. (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők — központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési 

eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) 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. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 

ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet 

megküldeni." 

 

 

A 2022. évi közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott 

nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárokat), melyek az alábbiak: 

 

 

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

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 2022. január 1-jétől 2022. 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. 

 

A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. 

 

 

A mellékelt közbeszerzési terv jelen pillanatban nem tartalmaz a 2022. évre tervezett építési 

és szolgáltatási beruházásokat, mert az Önkormányzatnál folyamatban lévő beruházások 

egyike sem közbeszerzésköteles. Ezért a közbeszerzési terv jelenleg üres. 
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A döntés célja, pénzügyi hatása:  

 

A döntés célja a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályi elvárásoknak való megfelelés 

.Közvetlen pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása: 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 23. 

 

 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022.(IV….)                            Tárgy: Döntés Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 

2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

 

HATÁROZAT 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gyöngyössolymos Községi 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása” tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja  

„Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét".  

 

2. A 2022. évi közbeszerzési terve a határozat 1. sz. mellékletét képezi. 

 

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester 

Határidő: értelemszerű 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 

 

 


