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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2023. március 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve  

 

Iktatószám: LMKOH/1210-2/2023. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdése alapján az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a költségvetési év elején, legkésőbb 

március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) 

kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

 

A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a nemzeti eljárásrendben, 

az uniós értékhatárokat elérő beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben meghatározott 

eljárások közül a megfelelőt kell lefolytatni. 

 

2023. január 01. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 

törvény 77. § (1) bekezdése határozza meg.   

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2022. december 19. napján közzétett tájékozatója alapján  

figyelemmel az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott 

összegére vonatkozóan, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének 

megfelelően 2023. január 1. napjától alkalmazandó közbeszerzési értékhatárok (nettó értékben, 

önkormányzat ajánlatkérő esetén) 2023. december 31. napjáig a következők: 

 

1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok: 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint és afelett, 

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint és afelett, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint és afelett, 

 

2. Koncessziós beszerzési eljárások esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárok:  

a) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint és afelett. 

b) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint és afelett, 

 

3. Uniós közbeszerzési értékhatárok: 

a) Árubeszerzés esetén: 75.245.700 forint (215.000 euró) és afelett; 

b) Építési beruházás esetén: 1.883.592.360 forint (5.382.000 euró) és afelett; 

c) Szolgáltatás megrendelése esetén: 75.245.700 forint (215.000 euró) és afelett. 

 

4. Koncessziós beszerzési eljárások esetében az uniós közbeszerzési értékhatárok:  

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 1.883.592.360 forint (5.382.000 euró) és afelett; 

 

A Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja előírja, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint 

annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően 

haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus 
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közbeszerzési rendszerben (EKR). Természetesen Lajosmizse Város Önkormányzatának 2023. 

évi közbeszerzési terve Lajosmizse Város honlapján is mindenképpen közzétételre kerül.  

 

A terv készítésekor figyelembe vettük Lajosmizse Város Önkormányzatának 2023. évi 

költségvetési rendeletét, a képviselő-testület korábbi döntéseit, valamint az esetleges pályázati 

lehetőségeket. 

 

Erre tekintettel a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete a határozat mellékletét 

képezi. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-Testület elé. 

 

 

Határozat-tervezet 

 

…../2023. (…) ÖH. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve 

 

Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város 

Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és jelen 

határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2023. március 30. 

 

Lajosmizse, 2023. március 06. 

   

          Basky András sk 

            polgármester 
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…./2023. (III…...) határozat melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési terve 
 

Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 

 

 Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszer-

zésre 

irányadó 

eljárási 

rend 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindítá

sának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

1. Építési 

beruházás: 

Lajosmizse - 

külterületi 

helyi közutak 

fejlesztése 

(VP6-7.2.1.1-

21) 

Kiviteli 

tervdokumentá

cióban 

foglaltak 

szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. § 

(1) b) pontja 

 

2023. Első 

negyedév 

2023. Negyedik 

negyedév 

2. Építési 

beruházás: A 

Széchenyi utca 

Dózsa György 

út és Kossuth 

Lajos utca 

közötti 

szakaszának 

felújítása 

Lajosmizsén 

(TOP_PLUSZ-

1.2.3-21-BK1-

2022-00010) 

Kiviteli 

tervdokumentá

cióban 

foglaltak 

szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. § 

(1) b) pontja 

 

2023. 

Második 

negyedév 

2023. Negyedik 

negyedév 

3. Építési 

beruházás: A 

Meserét 

Lajosmizsei 

Napközi 

Otthonos 

Óvoda 

Rákóczi utcai 

tagintézményé

nek fejlesztése 

(TOP_PLUSZ-

3.3.1-21-BK1-

2022-00010) 

Kiviteli 

tervdokumentá

cióban 

foglaltak 

szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. § 

(1) b) pontja 

 

2023. 

Negyedik 

negyedév 

2025. Harmadik 

negyedév 

4. Építési 

beruházás: 

Egészségügyi 

és szociális 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Lajosmizsén 

Kiviteli 

tervdokumentá

cióban 

foglaltak 

szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. § 

(1) b) pontja 

 

2023. 

Negyedik 

negyedév 

2025. Harmadik 

negyedév 
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(TOP_PLUSZ-

3.3.2-21-BK1-

2022-00028) 

5. Építési 

beruházás: 

Közvilágítás 

korszerűsítése 

Kiviteli 

tervdokumentá

cióban 

foglaltak 

szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. § 

(1) b) pontja 

 

2023. 

Második 

negyedév 

2023. Negyedik 

negyedév 

6. Környezettudat

os 

közterületfejles

ztés 

Lajosmizsén 

Tervdokument

áció szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. (1) 

b) szerinti 

nemzeti nyílt 

2023. III. 

negyedév 

2024. IV. 

negyedév 

7. Lajosmizse 

Város 

Művelődési 

Háza és 

Könyvtára 

Színháztermén

ek felújítása II. 

ütem 

Tervdokument

áció szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

 

Kbt. 112. (1) 

b) szerinti 

nemzeti nyílt 

2023. I. 

negyedév 

2023. IV. 

negyedév 

8. "Régi 

Városháza" 

épületének 

energetikai 

korszerűsítése 

Lajosmizsén 

Tervdokument

áció szerint 

nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 112. (1) 

b) szerinti 

nemzeti nyílt 

2023. III. 

negyedév 

2024. III. 

negyedév 

 

 

Lajosmizse, 2022. március 30. 

 


