








ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Kaptur József polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a értelmében: 

 

"(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 a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a 
település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről 
gondoskodni kell. 

 

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti 
értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. E jogszabályi 
rendelkezésből következően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény 74. §-a az alábbiak szerint határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított 
közbeszerzési értékhatárokat: 
 

„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2022. 

január 1-jétől 2022. 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. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési 
értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.” 

 

Határozati javaslat:  
 

.../2022. (……) határozat: 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalt és elfogadta Sóly Község Önkormányzata 

2022. évi közbeszerzési tervét a mellékletben foglaltak szerint. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Kaptur József polgármester  
 

Hajmáskér, 2022. március 24. 

Kaptur József s.k. 

polgármester  

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00
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I. Árubeszerzés  

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

II. Építési beruházás  

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

III. Szolgáltatás-megrendelés 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

IV. Építési koncesszió 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

V. Szolgáltatási koncesszió 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

 

 

Sóly, 2022,………… 

 

 

Kaptur József s.k. 

polgármester  
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