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2020.évi közbeszerzési terv 

 

….napirend  

A Tisztelt Képviselő-testület ! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt 

előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről: 

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a 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 szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 

 

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó 

nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meg-

határozni.  

Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény a 70. §-ában állapítja meg a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig tartó 

időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.  

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok: 

 

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. 

Az értékek  nettó értéket jelentenek. Változás , hogy az építési beruházás értékhatára 

duplája lett a 2019.évinek. 

 



 

 

 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (1) bekezdése a) pontja alapján elsősorban a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, vagy saját honlapon 

közzé kell tenni. Önkormányzatunk 2020. évi közbeszerzési tervét a határozati javaslat 

tartalmazza. 

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve nemleges, mivel a nyertes pályázataink 

közbeszerzése már 2018.évben megtörtént, és még az új pályázatok nincsenek kiírva, vagy 

alacsonyabb értékhatárral vannak kiírva a Magyar Falu program pályázatai. A Tornacsarnok 

felújítása, mely a becsült, kalkulált érték alapján közbeszerzés köteles lesz, a Nagycenki 

Sportegyesületen keresztül bonyolódik le a TAO támogatás miatt. Így a Sportcsarnok 

felújítása nem szerepel az Önkormányzat közbeszerzési tervében. 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel 

elfogadni szíveskedjen.  

…../2020.(….) önkormányzati határozat  Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

2020.évi közbeszerzési tervéről 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 

évi közbeszerzési tervét nemleges tartalommal elfogadja.  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

 

 

Nagycenk, 2020. március 18. 

 

 

 

 

 

Csorba János  

        polgármester  


