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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Kbt-ben meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év 

elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készítenek az adott évre 

tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv nyilvános. A Kbt. 15. § (3) bekezdésének 

megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a 70. §-

ában állapítja meg a 2020 január 1-jétől 2020. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat. Melyek nem közszolgáltató ajánlatkérők esetén a következők: 

árubeszerzés  15 millió forint 

építési beruházás  50 millió forint 

építési koncesszió  100 millió forint 

szolgáltatás megrendelése  15 millió forint 

szolgáltatási koncesszió  30 millió forint 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata szerint a közbeszerzési terv 

elfogadásáról, annak év közbeni módosításáról az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A 

közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat továbbá 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. 

Jelenleg 2020 évre vonatkozóan az Önkormányzat tekintetében nem ismert olyan beszerzés, melynek 

lebonyolítása közbeszerzési eljáráshoz kötött. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 

megvitatására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi 

közbeszerzési tervét  a határozat  melléklete  szerint  jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal és 2020. december 31. 

Felelős: Gecse László 

 


