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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

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

szerint az ajánlatkérőként eljáró szervezeteknek, így Polgár Város Önkormányzatának a költségvetési 

év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott 

évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell 

őriznie.  

A közbeszerzési terv nem jelenti az abban foglalt eljárások lefolytatásának kötelezettségét, annak 

módosítására év közben, változás esetén lehetőség van. 

  

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (2) bekezdése a) pontja alapján elsősorban a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzé kell 

tenni. 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7.§ (5) 

bekezdése szerint az ajánlatkérő a Kbt. 42.§ ( l ) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális 

adattartalmaként előírtakat az EKR-ben megadja: 

a) a közbeszerzés tárgyát, 

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,  

d) a tervezett eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját. 

 

A Kbt. 42. § (1.) – (6.) bekezdései alapján: 

(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. 

(5) A közbeszerzési terv minimális adattartalmát e törvény felhatalmazása alapján alkotott 

jogszabály határozza meg. 

(6) Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési 

tervével egyidejűleg - vagy ha közbeszerzési terv készítésére nem köteles, az adott év március 

31. napjáig - intézkedési tervet tesz közzé, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket, 



amelyekkel az általa lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban a verseny szintjének növelését 

segíti elő.” 

 

A 2022. évi közbeszerzési terv készítése során a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat, melyek az alábbiak: 

− árubeszerzés esetében 15 millió forint, 

− építési beruházás esetében 50 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 Polgár Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terv tervezetének összeállításánál 

figyelembe vettük az ismert és a költségvetésben tervezett fejlesztéseket illetve a beszerzések becsült 

értékét: 

- TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 „Összefogással Polgár fejlődéséért” Bem u., Toldi u., Veres 

Péter u., Hajnal u. útépítés és kapcsolódó csapadékvízelvezetés építési beruházás becsült nettó 

109 486 700 Ft értékét,  

-  TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 „Összefogással Polgár fejlődéséért” Bem u. 1. szám alatti 

közösségi ház felújítása és közösségi kert kialakítása; illetve Kiss E. u. 8. szám alatti meglévő 

orvosi rendelő rendeltetés-megváltoztatásának építési kivitelezési beruházás beszerzés 

becsült nettó 236 947 980 Ft értékét,  

- TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024 „A polgári partnerség programja” Célcsoport képzése: a 7-

8. osztály megszerzését biztosító képzés megvalósítása (maximum 10-10 fő részére), valamint 

a munkaerő-piaci beilleszkedést elősegítő képzések megvalósítása 

 

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

és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Polgár, 2022. február 15. 

 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2022. (II. 24.) sz. határozat 

 

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

Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

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

Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét” az 1. sz. melléklet szerint.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


