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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 22. napi ülésére 

 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§. (1) bekezdés c) pontja szerint 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – mint helyi önkormányzat – ajánlatkérőnek minősül. A 

Kbt. 42.§. (1) előírja, hogy a helyi önkormányzat (mint ajánlatkérő) a költségvetési év elején, 

legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési 

terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet, amely 

nyilvános, az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a jegyző előterjesztése 

alapján a képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet jóvá kell hagynia. A közbeszerzési terv nem 

vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét. Az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a 

tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az 

általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ebben az 

esetben a közbeszerzési tervet a közbeszerzési eljárást megelőzően, módosítani szükséges, megadva 

a módosítás indokát. A módosításról szintén a jegyző gondoskodik a képviselő-testület döntése 

alapján. 

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

értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak 

megfelelően a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény a 74. 

§-a állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti 

közbeszerzési értékhatárokat. 

 

- árubeszerzés esetében 15 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. 

 

A közszolgáltatói szerződésekre vonatkozóan a nemzeti értékhatár 2022. január 1 – től 2022. 

december 31 – ig : 

- árubeszerzés esetében 50 000 000 forint; 

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében 50 000 000 forint.  

 

 

 

 



 

Ebben az évben előre láthatóan és tervezhetően a  

 

- TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 „Mini bölcsőde kialakítása Medgyesegyházán”,  

 

- VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”  

 

pályázatok kapcsán merül fel a közbeszerzési eljárás kötelezettsége. 

 

A tervezett beszerzéseinket az adott beszerzési értékek alapján szükséges eljárástípus és tervezett 

határidők szerint a közbeszerzési tervbe beépítettük. 

 

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester    

              dr. Kávássy Leilai Viola jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. február 17.  

 

      

                Kraller József s.k. 

                 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k. 

            jegyző                                                       

 

 

 

 



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

2022. évi közbeszerzési terve 

 A közbeszerzés tárgya 
  CPV 

kód 

Becsült érték 

(HUF) 

Irányadó 

eljárásrend 

(nemzeti, 

uniós) 

 Tervezett 

eljárás típus 

(pl. nyílt, 

összefoglaló 

tájékoztatással 

induló, 115. § 

szerinti, stb.) 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés  

       

 II. Építési beruházás 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-

00016  

„Mini bölcsőde kialakítása 

Medgyesegyházán” 

45000000-

7 
101.727.994 Ft nemzeti 

Kbt. 112. § (1) 

bekezdés 
2022. március 2023. március 

VP6-7.2.1.1-21 

„Külterületi helyi 

közutak fejlesztése 

 45233228-3 
197.406.620.- 

Ft 
nemzeti 

Kbt. 112. § 

(1) 

bekezdés 

2022. március 
2023. december 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés 

       

IV. Építési koncesszió 

       

V. Szolgáltatási koncesszió 

       

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések 

 


