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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az 

ajánlatkérők 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.  

Ugyanezen törvény 42. § (3) bekezdése alapján 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.  

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 70. § 

(1) bekezdése értelmében  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 

szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. 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. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws16_1
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws16_2
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws16_3
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws16_4
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws17_0
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws18_1
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws18_2
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws18_3
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682?tkertip=4&tsearch=terv*&page_to=1#ws19_0


 2 

 

 

Az idei évben közbeszerzési eljárás lefolytatását az önkormányzat nem tervezi. 

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t : 

 

Sárpilis Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési 

tervének jóváhagyására 

 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete; 

1.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § 

(1) bekezdése alapján Sárpilis Község Önkormányzatának 

2020. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2.) felkéri a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 

aljegyzőjét, hogy gondoskodjon az elfogadott közbeszerzési 

tervnek a település honlapján történő megjelentetéséről és a 

Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéséről. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős:   dr. Köbli Kata aljegyző 

               (a közzétételért)  

 

Határozatról értesül: Közbeszerzési Hatóság 

                                 Bátaszéki KÖH városüz. iroda 

          Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

             irattár 

 

 
 
 

 

 



melléklet 

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI SZINTÜ 

2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE   1  

 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 
mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 
rend 

Tervezett 
eljárás fajtája 

Eljárás megindításának 
tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

I. Árubeszerzés      

II. Építési beruházás      

III. Szolgáltatás megrendelés:      

IV. Építési koncesszió      

V. Szolgáltatási koncesszió      

 

Sárpilis , 2020. március 

                          Figler János                                                                          Kondriczné dr. Varga Erzsébet 

                           polgármester                                                                                                      jegyző 

 

 

                                                             
1 a tervet Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2020.(III.12.) önkormányzati határozatával  hagyta jóvá. 


