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1.Előzmények, a tárgyalandó témakörben hozott korábbi képviselő-testületi döntések, és azok végrehajtásának 

állása: 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 06.) rendeletében 

meghatározta a 2020. évben megvalósítani tervezett beruházásokat.  

 

2. Jogszabályi hivatkozások:  

− A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

− Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének Telki Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. 

(II. 06.) számú rendelete  

 

3. Költségvetési kihatárok, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

A tervezett építési beruházás megvalósításához szükséges anyagi fedezet a 2020. évi önkormányzati költségvetésben 

rendelkezésre áll.  

 

4. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása: 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően az 

önkormányzatoknak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseikről, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig, éves 

összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük a költségvetési évben tervezett közbeszerzéseiről.  

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  

A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a település honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő közbeszerzési terv 

közzétételéig folyamatosan.  

 

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 szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha 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, megadva a 

módosítás indokát is.  

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 7.§ (5) bekezdése tartalmazza 

az ajánlatkérő számára a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartamát: 



„(5) Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja: 

a) a közbeszerzés tárgyát, 

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

d) a tervezett eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.” 

 

Megvizsgálva a döntésekben elfogadott beruházások becsült bekerülési összegét, figyelembe véve az egybeszámítási 

kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, az alábbi táblázatban mutatjuk be a 2020.évre vonatkozó beruházásokat és 

szolgáltatásokat.  

 

Telki, 2020. február 13. 

 Deltai Károly 

 polgármester 

 

Határozati javaslat 

Telki község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

……/2020. (II…. ) 

önkormányzati határozat 

Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve 

 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

elfogadja:  

 

 

Eljárás 

tárgya 

 

 

A közbeszerzés 

tárgya  

Tervezett 

mennyiség 

 

Irányadó 

eljárásrend 

 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

 

Építési 

tárgyú 

Úthálózat 

fenntartási, 

kátyúzási 

munkái 

teljes település 

közigazgatási 

területére 

kiterjedő 

 

Nemzeti 

Kbt. 115. § 

szerinti 

meghívásos 

2019. I. 

negyedév 

2020-2024. 

   
 

 

Szolgáltatási 

tárgyú 

Parkfenntartás teljes település 

közigazgatási 

területére 

kiterjedő 

Nemzeti Kbt. 112. §. 

1.bek szerinti 

nyílt eljárás 

2019. I. 

negyedév 

48 hónap 

Település 

üzemeltetés 

( közterület ) 

teljes település 

közigazgatási 

területére 

kiterjedő 

 

Nemzeti 

Kbt. 112. §. 

1.bek szerinti 

nyílt eljárás 

2019. I. 

negyedév 

48 hónap 

Település 

üzemeltetés  

( intézményi ) 

Az 

önkormányzat 

intézményeire 

kiterjedő 

Nemzeti Kbt. 112. §. 

1.bek szerinti 

nyílt eljárás 

2019. I. 

negyedév 

48 hónap 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 


