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2.  sz. napirendi pont 

 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

 

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester 

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző 

 
       
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. a közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: 

Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérő, a költségvetési év elején, leg-

később március 31. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott 

évre tervezett közbeszerzésekről. 

Amennyiben év közben a közbeszerzési tervet módosító tényező áll fenn, az ajánlatkérőnek 

módosítani szükséges a közbeszerzési tervet. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszer-

zési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefoly-

tatásának kötelezettségét, továbbá, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljá-

rást lefolytathat. 

 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 74. § (1) be-

kezdése értelmében: 

 

A Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a köz-

szolgáltatói 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pörböly Község Önkormányzata 

2022. évi közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés tárgya Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
típus 

Időbeli ütemezés Előzetes összesí-
tő tájékoztató 
közzétételére 
sor kerül-e 

Az eljárás meg-
indításának 
terveztt idő-
pontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható idő-
pontja 

I.Árubeszerzés  

 nincs nincs nincs nincs  

II. Építési beruházás     

 nincs nincs nincs nincs  

III. 
Szolgáltatásmegrendelés 

 

 nincs nincs nincs nincs  

IV. Építési koncesszió     

 nincs nincs nincs nincs  

IV. Szolgáltatási koncesz-
szió 

    

 nincs nincs nincs nincs  

 
 

2022. évben közbeszerzési eljárás nincs tervben.                            



 

 

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 
     Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (III.28.) számú határozat a 2022. évi közbe-

szerzési tervről 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

2022. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete 

szerinti formában elfogadja 

 

Felelős: Sipos Lajos polgármester 

Határidő: 2022. március 31. 

   

 

Pörböly, 2022. március 23.  

 

 

Sipos Lajos 

polgármester 


