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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 március31-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)Az5.§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők –központi beszerző szervek kivételével - a 

költségvetési év elején, legkésőbb március31. 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 2019. évi közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény72. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat, melyek az alábbiak: 

 árubeszerzés esetében 15 millió forint, 

 építési beruházás esetében 25 millió forint, 

 építési koncesszió esetében: 100 millió forint, 

 szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint, 

 szolgáltatás koncesszió esetében: 30 millió forint. 

A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. 

 

A mellékelt közbeszerzési terv tartalmazza a 2016. évben benyújtott Területi Operatív Program kerékpárút 

építésének, illetve vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos kivitelezési munkára vonatkozó közbeszerzési 

eljárásokat. 
 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Polgár, 2019. március 11. 

 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 

 



 

Határozati javaslat 

…./2019(….)sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a„Javaslat Polgár Város 

Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására”vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 

2019. évi közbeszerzési tervét” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy öt 

munkanapon belül intézkedjen a terv közzétételéről a város honlapján. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 



1. számú melléklet 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2019. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

TOP-3.1.1-15. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

Polgár vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

megyehatár között kerékpárút létesítése 

nemzeti eljárásrend, 

115. § szerinti 

nyílt eljárás 

2019. 

május 

VP6-7.2.1.-7.4.2.-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

Polgár külterület 0723, 0729, 064, 064/2 hrsz.-ú közutak 

felújítása 

nemzeti eljárásrend, 

115. § szerinti 

nyílt eljárás 

2019. 

augusztus 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Árubeszerzések  

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Szolgáltatás beszerzések 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

 

 

A 2019. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a ……/2019. (……….) határozatával jóváhagyta. 

 

 

Polgár, 2019. március 28. 

 


