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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) 
bekezdése alapján  

„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérık - kivéve a XIV. 
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérıket, valamint a központosított közbeszerzés során az 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésıbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrıl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérınek 
legalább öt évig meg kell ıriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.” 
 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlatkérı a közbeszerzési terv elkészítése elıtt 
is indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. 
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplı közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt 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. 
 
Az irányadó közbeszerzési értékhatárok Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következık:  
 

„70. § (1) A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti 
közszolgáltatói szerzıdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó értékhatárt - 2012. 
január 1-jétıl 2012. december 31-éig: 

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. 



(2) Az (1) bekezdéstıl eltérıen a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerzıdésekre [Kbt. 114. § 
(2) bekezdése] vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2012. január 1-jétıl 2012. 
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.” 

 
A 2012. évi önkormányzati költségvetés és az eddig ismert pályázati felhívások ismeretében 
közbeszerzés eljárás lefolytatását ebben az évben szükségtelen tervezni. Amennyiben mégis 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel az év során, azt a terv módosításával át 
lehet vezetni. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
2012. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti – „nemleges” tartalommal hagyja jóvá. 
 
 
Kiszombor, 2012. március 21. 
 

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester



Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terve 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervérıl készült elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a közbeszerzésekrıl 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján elkészített - jelen határozat mellékletét 
képezı - 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervét (továbbiakban: közbeszerzési terv). 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2012. évre szóló közbeszerzési terve a határozat 
mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné, polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor, jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

2012. évi közbeszerzési terv 
 

 
 
A közbeszerzési 
tárgya  
(Kbt. 7. § (1) bek. ) 
 

 
Becsült nettó érték 
(Ft-ban) 

 
Kiválasztott 
eljárástípus 

 
Az eljárás 
megindításának 
tervezett idıpontja 

Árubeszerzés - - - 
Építési beruházás - - - 
Szolgáltatás 
megrendelése 

- - - 

Építési koncesszió - - - 
Szolgáltatási 
koncesszió 

- - - 

 
 


