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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Hegymagas Község Önkormányzatnak, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérőnek, a 
költségvetési év elején, éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési 
terv) kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őrizni.  
A közbeszerzési terv nyilvános.  
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti 
értékhatárokat, minden évben, a tárgyévi költségvetési törvényben meg kell határozni. E 
jogszabályi rendelkezésből következően, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 
31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat.  
2021-ben, a nemzeti közbeszerzési értékhatárok a következők:  
Nemzeti közbeszerzési értékhatár klasszikus ajánlatkérők esetén:  
- árubeszerzés esetében: 15 millió forint;  
- építési beruházás esetében: 50 millió forint;  
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint;  
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;  
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.  
 
A Kbt. 42. § (2)-(4) bekezdései értelmében a közbeszerzési terv elkészítése előtt az 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  
A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet kiadási tételei között 
nincsen olyan árubeszerzés, építés vagy szolgáltatás, amely a nemzeti közbeszerzési értékhatárt 
elérné.  
A fentiek alapján, a 2021. évi közbeszerzési tervnek a tervezetét a határozati javaslat 1. 
melléklete tartalmazza.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. 
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 
megküldeni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (IV. .....) Kt határozata 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye 
kikérésével a következő döntést hozom: 
 
Hegymagas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi összesített 
közbeszerzési tervét, a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint, elfogadja. 
Amennyiben az év folyamán új közbeszerzési igény merülne fel, a közbeszerzési terv 
módosításáról döntést kell hozni.  
A polgármester a 2021. évi közbeszerzési tervnek – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – 
közzétételéről gondoskodik.  
 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
Hegymagas 2021. április 23. 
 
    .      Gyurka Miklósné 
            polgármester 
 


