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Előterjesztés 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

a 2022. évi közbeszerzési terv elkészítéséről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 42. § (1) bekezdése alapján az 

ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre 

tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg 

kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.  

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.  

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a 

saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak 

módosítását, az elfogadást követően haladéktalanul. 

 

Csorvás Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett közbeszerzéseit a jelen előterjesztés 1. 

melléklete, a 2022. évi közbeszerzési értékhatárokat az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

 

A közbeszerzésekre vonatkozó részletesebb szabályokat Csorvás Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 

 

 

 

Csorvás, 2022. február 8. 

       

 

 

Baráth Lajos s.k. 

polgármester 
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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2022.(II.23.) határozata: 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Csorvás Város Önkormányzatának 2022. évi 

Közbeszerzési Tervét a jelen határozat mellékletét 

képező tartalomnak megfelelően fogadja el. 

 

 

 

 



1. melléklet 

 

 

Csorvás Város Önkormányzata  

2022. évi közbeszerzési terve 

 

Közbeszerzés tárgya  Tervezett 

mennyisége, 

becsült értéke  

Tervezett 

irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

A szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja 

Csorvás - Napközi konyha 

felújítása 

(TOP_Plusz_1.1.1_21) 

építési beruházás 

300.000.000,-Ft nemzeti Kbt. Harmadik 

része 115.§ 

szerinti nyílt eljárás 

2022. IV. negyedév 2023. II. negyedév 

Csorvási Művelődési Ház 

és Könyvtár Energetikai 

Korszerűsítése 

(TOP_Plusz_2.1.1-21) 

építési beruházás 

157.500.000,-Ft nemzeti Kbt. Harmadik 

része 115.§ 

szerinti nyílt eljárás 

2022. IV. negyedév 2023. II. negyedév 

Csorvás – István Király 

utcai óvodában új 

csoportszoba kialakítása 

(TOP_Plusz_3.3.1-21) 

építési beruházás 

75.000.000,-Ft nemzeti Kbt. Harmadik 

része 115.§  

szerinti nyílt eljárás 

2022. IV. negyedév 2023. II. negyedév 

 

 



2. melléklet 

 

2022. évi közbeszerzési értékhatárok 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény  

74. § szerinti közbeszerzési értékhatárok 

 

 

„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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


