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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 
bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő helyi 
önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről.  
 
A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket.  A közbeszerzési terv célja, hogy 
az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és 
megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes 
vagy nem megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek 
jelentősége van a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy 
a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők 
kötelesek azt megküldeni.  
 
A közbeszerzési terv minimális adattartalma az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a 
közbeszerzés tárgyának, a közbeszerzés tervezett mennyiségének, a közbeszerzésre 
irányadó eljárási rendnek, a tervezett eljárás fajtájának, az eljárás megindításának 
tervezett időpontjának, és a szerződés teljesítésének várható időpontjának 
feltüntetése. 
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait annak elfogadását követően az 
ajánlatkérő a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján köteles a közbeszerzésekért felelős 
miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszeren (a 
továbbiakban: EKR) keresztül nyilvánosan közzétenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben 
később megfelelően szerepeltette. Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési 
eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre nem 
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt merült fel. 
 
Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a 
jelenlegi ismereteink birtokában került előterjesztésre a nemleges tartalmú 
közbeszerzési terv azzal, hogy a későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén 
a terv módosítása az év folyamán bármikor kezdeményezhető. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
  



Határozati javaslat 

 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 
2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására” című előterjesztést, és 
az alábbi határozatot hozta: 

1. A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési 
tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy intézkedjen a 2022. évi összesített 
közbeszerzési tervnek a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett 
EKR-ben történő közzététele felől. 

 
Felelős:  Dr. Kovács Zoltán  
  megyei jegyző 

 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Székesfehérvár, 2022. február 24. 

 

 

 

Dr. Molnár Krisztián s.k. 

 



Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési terve 
 
 

A közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 
irányadó 

eljárási rend 

Tervezett 
eljárás fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja  

I. Árubeszerzés nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

II. Építési 
beruházás 

nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

III. Szolgáltatás 
megrendelése 

nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

IV. Építési 
koncesszió 

nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

 
 
 
Székesfehérvár, 2022. február 24.  
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Krisztián 
a közgyűlés elnöke 

Dr. Kovács Zoltán 
megyei jegyző 

 
 
 



 


