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Előterjesztés 

Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. április 26. napján 14:00 órakor tartandó nyílt ülésére 

Tárgy: Sárkeszi Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: 
Előkészítő:  

Kőhegyi László  polgármester 
Dr. Pahola Tünde jegyző 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 
önkormányzatunknak, mint ajánlatkérőnek minden év március 31-ig összesített közbeszerzési 
tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet a 
Képviselő-testület által jóváhagyott, az adott évre vonatkozó költségvetésben szereplő 
előirányzatok figyelembe vételével kell elkészíteni.  
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást 
is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
 
Úrhida, 2022. 03. 29. 
 
 

Kőhegyi László s. k.  
  polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hivatal@sarkeszi.fejer..hu


1. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 
Határozati javaslat: 

 
Sárkeszi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
…./2022. (IV. …...) határozata 

 
az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Sárkeszi 
Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv 
jogszabályban meghatározottak szerinti közzétételéről. 
 
 
Felelős: Kőhegyi László polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 
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SÁRKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi összesített közbeszerzési terve 

Érintett időszak: 2022 

2022. év. Ajánlatkérő státusza: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont 

 

Ssz. Beszerzés tárgya 
Tervezett értéke 

költségvetésben 
Becsült érték nettó 

Egybeszámítási 

szabályt kell –e 

alkalmazni 

Egybeszámítás 

szerinti 

göngyölített érték 

Alkalmazott 

eljárás fajtája 

Eljárás 

megindítás 

tervezett dátuma 

Árubeszerzés 
        

         

        

Építési beruházás 
        

1.        

2.        

3.        

 

 
       

        

Építési koncesszió 
        

-        
        

Szolgáltatás megrendelés 
        

-        
        

Szolgáltatási koncesszió 

 
        

-        

Tervpályázat 

-        
        

 


