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Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

 

 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat és melléklete 
 
Jogszabályi háttér:  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében 
foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:  

„42. § (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 az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 
(3) 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. 
 
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 
 
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 közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra 
meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell 
határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően -Magyarország 2021. évi központi költség-
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vetéséről 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. A 2020. évben 
meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak. 

 

2020. évi XC. törvény 74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói 
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2021. 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 2021. január 1-jétől 2021. 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. 

 
A 2021. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket 
az értékhatárokat meghaladják. A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az Önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást 
is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül 
fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, a módosítás okát 
megfelelően indokolni kell. 
 

Jelenleg két pályázat megvalósítása kapcsán merül fel közbeszerzési kötelezettség.  

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervét a határozati javaslat 
melléklete szerinti tartalommal javaslom elfogadásra. 

 
Csökmő, 2021. január 28. 
 
                       
                                                        /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                
                                 polgármester                 
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1. számú melléklet az előterjesztéshez: HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

…./2021. (…...) határozata 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2021. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 
 

 

Melléklet a …./2021. (….) önk. határozathoz: 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata  
2021. évi Közbeszerzési Terve  

 
I. Beszerzés 

 
1.)    Közbeszerzés tárgya, mennyisége: EFOP-1.5.3-16-2017-00023 számú 
konzorciumban megvalósuló projekt keretében kompetencia képzés 
megvalósítása. 

 
2.)   A közbeszerzés megindításának várható időpontja: 2021. I. negyedév 

 
3.)   A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata –nettó 6 692 913 Ft+Áfa 1 807 087 Ft= bruttó 8 500 000 Ft 
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat – nettó 5 728 347 Ft + Áfa 1 546 653 Ft = bruttó 7 275 000 Ft 
Bakonszeg Községi Önkormányzat – nettó 4 763 780 Ft + Áfa 1 286 220 Ft = bruttó 6 050 000 Ft 
Furta Község Önkormányzata           - nettó 4 763 780 Ft + Áfa 1 286 220 Ft = bruttó 6 050 000 Ft 
Vekerd Község Önkormányzata         -  nettó 1 161 417 Ft + Áfa   313 583 Ft = bruttó 1 475 000 Ft 
________________________________________________________________________________ 

                        Összesen: nettó 23 110 236 Ft+ ÁFA 6 239 764 = bruttó 29 350 000 Ft 
 
 
4.)   Alkalmazandó választott eljárás típusa:  
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• értékhatár szerint: nemzeti értékhatár szerinti 
• eljárás típusa szerint: nyílt eljárás (Kbt.117. § szerinti) 

 
5.)   A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete:  
 
EFOP-1.5.3-16-2017-00023 azonosítószámon nyilvántartott projekt költségvetése 
 
6.)   A közbeszerzéséért felelős személyek: Nagy Tibor polgármester 
 
7.)   Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele (igen, nem): 
igen 
 
8.) A szerződés teljesítésének várható időpontja: 2022. III. negyedév 
 
9.)   Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: - 

 
II. Beszerzés 

 
1.)    Közbeszerzés tárgya, mennyisége TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 azonosító számú 
„Csökmő település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” projekt megvalósítása 
során kivitelezési feladatok ellátása 
 
2.)   A közbeszerzés megindításának várható időpontja: 2021. I. negyedév 
 
3.)   A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: nettó 106.151.578 Ft +ÁFA 
 
4.)   Alkalmazandó választott eljárás típusa:  
 
• értékhatár szerint: nemzeti értékhatár szerinti 
• eljárás típusa: Kbt. 115.§ szerinti (nyílt)  
 
5.)   A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszköz eredete:  
 
TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 azonosítószámon nyilvántartott projekt költségvetése 
 
6.)   A közbeszerzéséért felelős személyek: Nagy Tibor polgármester 
 
7.)   Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele (igen, nem): igen 
 
8.) A szerződés teljesítésének várható időpontja: 2022. IV. negyedév 
 
9.)   Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: - 
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Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

2021. évi közbeszerzési terve 

 
 

 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

---      

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 

 TOP-2.1.3-16-HB1-

2019-00015 azonosító 

számú „Csökmő 

település 

környezetvédelmi 

infrastruktúra 

fejlesztése” projekt 

megvalósítása során 

kivitelezési feladatok 

elvégzése 

45247112-8 
nemzeti 

értékhatár 
szerinti 

Kbt. 115.§ 
szerinti 
(nyílt) 
eljárás 

2021. I. negyedév 
2022. IV. 
negyedév 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

EFOP-1.5.3-16-2017-
00023 számú 
konzorciumban 
megvalósuló projekt 
keretében 
kompetencia képzés 
megvalósítása 

80500000-9 
nemzeti 

értékhatár 
szerinti 

Kbt. 117.§ 
szerinti 
eljárás 

2021. I. negyedév 

 
 
2022. 
III.negyedév 

IV. Építési 
koncesszió 

    
 

---      

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

---      


