
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 31. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadása 

Előterjesztő:  Nyeste József polgármester 

Készítette:  Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42.§ (1) bekezdése 

a települési önkormányzat (mint a Kbt 5.§ (1) bekezdés c) pontjában ajánlatkérő szervezetként 

megjelölt helyi önkormányzat) kötelezettségévé teszi, hogy az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről éves összesített közbeszerzési tervet készítsen minden költségvetési év 

elején, legkésőbb március 31. napjáig. 

 

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

Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR). 

 

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

7.§ (5) bekezdése szerint: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként 

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.§ (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 Kbt. 42.(4) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a 

jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét 

megküldeni. 

A mellékelt közbeszerzési terv tartalmára az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadója tett 

javaslatot. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Berente, 2022. március 23. 

 

    Nyeste József 

polgármester 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1500143.TV/tvalid/2021.2.3./tsid/lawrefP(42)B(1)


 

 

 

 

 

Határozat javaslat 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2022.(…...) határozata  

Berente Község Önkormányzata 2022. évi összesített közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a 

határozat 1. mellékletét képező tartalommal Berente Község Önkormányzata 2022. évi 

összesített közbeszerzési tervét azzal, hogy amennyiben évközben szükségessé válik 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, a közbeszerzési tervet az adott eljárásnak megfelelően 

módosítani szükséges. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2022. évi közbeszerzési terv 

közzétételéről. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

  



 

1. melléklete a …../…… határozatnak 

 

Berente Község Önkormányzata 

2022. évi éves összesített közbeszerzési terve 

 

 

 

S.sz. 

 

A 

közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

 

 

Irányadó 

eljárásrend 

 

 

Tervezett 

eljárási 

típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

 

1. 

 

1 db utcai takarító 

gép beszerzése 

 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 117.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

 

2022. 2. negyedév 

 

2022. 4. negyedév 

 

2. 

 

Játszó és közösségi 

terek kialakítása 

Berentén 

 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112.§. 

szerinti 

nyílt eljárás 

 

2022. 2. negyedév 

 

2022. 4. negyedév 

 

 

Berente, 2022.03.24. 

 

 

            

      ……………………………………………… 

        Berente Község Önkormányzata 

   Nyeste József polgármester 

 

 


