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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. március 31-i ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési 

tervének elfogadása 
 
 
Ügyiratszám: LMKOH/5727-1/2020 
 
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 közbeszerzéseiről. 
 
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. 
 
2020. január 01. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó nemzeti közbeszerzési 
értékhatárokat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 70. § (1) bekezdése határozza meg.   
 
A Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2019. november 21. napján közzétett tájékozatója 
alapján a 2020. január 1. napjától alkalmazandó közbeszerzési értékhatárok (nettó értékben, 
önkormányzat ajánlatkérő esetén) 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: 68.171.840 forint (214.000 euró) és afelett; 
b) Építési beruházás esetén: 1.704.296.680 forint (5.350.000 euró) és afelett; 
c) Szolgáltatás megrendelése esetén: 68.171.840 forint (214.000 euró) és afelett. 

 
4. Koncessziós beszerzési eljárások esetében az uniós közbeszerzési értékhatárok:  

Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 1.704.296.000 forint (5.350.000 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 Közbeszerzési Rendszerben (EKR).  
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Természetesen a Lajosmizse Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve a város 
honlapján is közzétételre kerül.  
 
A terv készítésekor figyelembe vettük Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. évi költségvetését, valamint a Képviselő-testület korábbi döntéseit, valamint az 
esetleges pályázati lehetőségeket azonban közbeszerzési igény Lajosmizse Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata esetében nem merült fel.  
 
Erre tekintettel a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv „nullás” tervezete a határozat-
tervezet mellékletét képezi.  
 
 

Határozat-tervezet 
.../2020. (...)RNÖH. 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 

Határozat 
  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jelen határozat melléklete szerint elfogadta Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 
Lajosmizse, 2020. március 26. 
              Lakatos Sándor  
             elnök 
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…./2020. (…) határozat melléklete 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 
1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - - - 
5 - - - - 

 
 
Lajosmizse, 2020. március 31. 
 


