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Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

 
8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89 

Tel./fax: 84 / 360-312 
 

 

 

Ügyiratszám:  

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 30-i 
ülésére 
 
 
Tárgy: Előterjesztés a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
Előterjesztő: Antal János polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérőnek minősülő szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a 
költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési 
terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. 
 
A közbeszerzési terv az Önkormányzat által benyújtott fejlesztési és egyéb pályázatok, 
valamint a saját forrásból, 2022. évben tervezetten megvalósításra kerülő 
projektek/fejlesztések alapján, továbbá a hatályos közbeszerzési értékhatárok 
figyelembevételével került összeállításra. 
 
A Kbt. 42. § (2)-(3) bek. értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően 
szerepeltetni kell. 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 lefolytathatja, ha az általa előre nem látható 
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. 
 
A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig 
árubeszerzés esetében nettó 15 millió Ft 
építési beruházás esetében nettó 50 millió Ft 
szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió Ft. 
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A közbeszerzési tervet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni. A 
fentiekben foglalt kötelezettségnek eleget téve Balatonszemes Község Önkormányzata 2022. 
évre szóló Közbeszerzési Tervét az alábbiakban terjesztem elő, és kérem a Tisztelt Képviselő-
testülettől annak megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.........../2022.(III................) képviselő-testületi határozata 

 
 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervéről szóló előterjesztést, melynek 
mellékletét képező 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervet elfogadta. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplő eljárások megindítására, a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Antal János polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
 

Balatonszemes, 2022. március 17.  
                       Antal János 
         polgármester 
 
 
 
Jóváhagyta: dr. Glöckler Ferenc jegyző 
 
 
      


