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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdése alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi be-

szerző 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 helyi önkormányzat a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján tartozik a törvény alanyi hatálya alá.] A közbeszerzési tervet az ajánlatké-

rőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

 

A közbeszerzési tervet és annak módosításait az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer-

ben (EKR) kell közzétenni az elfogadást követően haladéktalanul, ahol bárki számára 

díjmentesen, személyazonosítás nélkül, korlátozásmentesen elérhető. 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 sze-

replő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vo-

natkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 

kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért, a jog-

szabályban előírt közzétételéért a közbeszerzési szabályzatunk szerint a jegyző felel. 

 

Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi 

közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja és annak közzétételéről a jogszabályok 

szerint gondoskodik. 

 

Határidő: azonnal – a terv közzétételére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Jegyző 
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