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Előterjesztés 

Aszód Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési 
tervéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-

világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította további 15 nappal, Majd ezt követően az Országgyűlés a 

veszélyhelyzetet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 

alapján 2021. május 23-ig meghosszabbította. 

  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

  

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes májusi ülését 

hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

- nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

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

bekezdése szerint az Önkormányzat, mint a törvényben meghatározott ajánlatkérő éves 

összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 

közbeszerzési terv nyilvános, ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben 

szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell, továbbá a Közbeszerzési Hatóság 

részére is meg kell küldeni. 

 
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. Mivel a Kbt. a közbeszerzési tervben szerepeltethető információk, adatok 

körét nem határozza meg, a Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatója értelmében 

jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a közbeszerzés tárgyának, a tervezett 

eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett megindításának feltüntetése. 

 

A Kbt. 42. § (1)-(4) bekezdései értelmében: 

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) 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 lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 

ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
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(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni." 

 

A közbeszerzés értéke, értékhatárok: 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-

ában állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti 

közbeszerzési értékhatárokat. A 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a 

nemzeti értékhatárok nem változtak. 

„74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó 

értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 

közbeszerzési értékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

 
A közbeszerzés tárgya lehet: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás 

megrendelése, szolgáltatási koncesszió. 

 

Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen 

összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell 

minősíteni. ( Kbt. 24. § (2) bek. ) 
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Árubeszerzés 

Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 

vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - 

vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés 

magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. ( Kbt. 8. § (2) bek.) 

Építési beruházás 

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 

munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 

a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése 

vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 

együtt; 

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. ( Kbt. 8. § (3) bek. ) 

 
Építési koncesszió 

Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása 

az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 

átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó 

kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. ( 

Kbt. 8. § (5) bek. ) 

Szolgáltatás megrendelése 

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan 

visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 

ajánlatkérő részéről. ( Kbt. 8. § (4) bek. ) 

 
Szolgáltatási koncesszió 

A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő 

a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és 

ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással 

együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább 

jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. ( Kbt. 8. § (6) bek. ) 
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Kivételek a közbeszerzés tárgyában 

A kivételek a Kbt. 9.§ és 111.§ -ában találhatók meg. 

A fentiek alapján a közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó 

és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. 

 
A közbeszerzési eljárás fajtái 

(1) A közbeszerzési eljárás lehet: 

a) nyílt eljárás, 

b) meghívásos eljárás, 

c) innovációs partnerség, 

d) tárgyalásos eljárás, 

e) versenypárbeszéd, 

f) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás. 

(2) Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás csak az 

e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható le. Az innovációs 

partnerség az e törvényben meghatározott célra alkalmazható. 

(3) A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. 

(4) Az ajánlatkérő alkalmazhatja a XVI. Fejezetben szabályozott sajátos beszerzési 

módszereket. ( Kbt. 49. §) 

 
Nyílt eljárás 

81. § (1) A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben 

minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 

(2) A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul. 

(3) Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság 

igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. 

 
Meghívásos eljárás 

82. § (1) A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek 

első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a 69. §-ban foglaltakkal 
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összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás 

második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és 

ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. 

(2) A meghívásos eljárás részvételi felhívással indul, az eljárás részvételi szakaszában - a (3) 

bekezdés szerinti eset kivételével - bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi 

jelentkezést. 

 

Tárgyalásos eljárás 

85. § (1) A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek 

első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a 69. §-sal összhangban. A 

részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, 

ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott 

részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 

(2) Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

a) az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész 

megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül; 

b) a közbeszerzés tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz; 

c) a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos 

sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül 

nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat; 

d) az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön 

jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös 

műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással; vagy 

e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag 

érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. 

86. § (1) A tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul, a részvételi felhívásban fel kell 

tüntetni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az eljárás részvételi szakaszában - a 

(2) bekezdésben foglalt eset kivételével - bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be 

részvételi jelentkezést. 
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

98. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési 

eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés 

feltételeiről. 

(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha 

a) a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés 

feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra 

meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek 

ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) - az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból 

kizárták; –vagy d) pontja - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a 

szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta 

megfelelően a követelményeknek való megfelelést;- alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott 

esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek; 

(megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag 

érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

- rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az 

értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;- úgy lett eredménytelen, hogy az 

eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összegét. 

 
A Kbt. 115.§ (1) (2) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás lefolytatására is van lehetőség: 

115. § (1) Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az 

ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a jelen 

§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés részben vagy 

egészben európai uniós alapokból finanszírozott. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja az e § 

szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához e törvény által megkövetelt, 

megfelelő számú teljesítésre képes gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő az e 

bekezdés szerinti értékhatárt el nem érő értékű beszerzését is megvalósíthatja a 112. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint hirdetménnyel, vagy a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 

szabályoknak megfelelően hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzési eljárás útján. A nyílt 

eljárás szabályainak alkalmazása esetén a (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak, a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazása esetén az (5)-(7) 



8  

bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 

(2) Az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele 

helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi 

felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem írhat elő alkalmassági követelményt. Az 

ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet 

ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor 

diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a 

mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a 

különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét 

lehetőség szerint változtatja. A 80. § (5) bekezdésében előírt tíz napos időtartam helyett öt 

napos időtartam alkalmazandó. 

 
Aszód Város 2021. évi közbeszerzési terve az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (II.24.) ÖKT. számú rendelet, valamint a szilárd burkolattal nem rendelkező 

utak építésének rangsorolása alapján tervezett belterületi önkormányzati útépítés 

figyelembevételével  került összeállításra. 

 

A terv évközben módosítható. Amennyiben a későbbiek folyamán közbeszerzési igény merül 

fel és ennek fedezete a költségvetésben is biztosított, úgy természetesen a 2021. évi 

közbeszerzési terv módosítását jóváhagyásra a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat 

Aszód Város Polgármesterének ………/2021. (V. …)  határozata  

Aszód Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről 

 
1. Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja a – 

jelen határozat mellékletét képező – Aszód Város Önkormányzat 2021. évi összesített 

közbeszerzési tervét. 

 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2021. évi közbeszerzési tervnek a város 

hivatalos honlapján történő közzététele felől. 

 

Felelős: jegyző, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján  

Határidő: azonnal 

 

 

Aszód, 2021. 05. 18.  
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 
 

Látta: Dr. Lukács Adrienn 

jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat……………………… számú határozattal jóváhagyott 2021. évi összesített közbeszerzési terve 
 
 
 

A közbeszerzés tárgya 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor került 
az adott közbeszerzés 
összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztatás 
közzétételére? 

az eljárás 
megindításának, illetve 
közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés      
Multifunkció gépjármű beszerzése nemzeti Kbt. 112. § 

(1/b) 
2021. III. negyedév 2021. III. negyedév Nem 

II. Építési beruházás      

Közvilágítási oszlopok állítás nemzeti Kbt. 115. § (1) 2021. II. negyedév 2022. I. negyedév Nem 

III. Szolgáltatás-megrendelés      
Közvilágítás korszerűsítése Úniós Kbt. 81§ (1) 2021. III. negyedév 2022. I. negyedév Nem 

IV. Építési koncesszió nemleges     
V. Szolgáltatási koncesszió nemleges     

 

 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Lukács Adrienn 
 polgármester jegyző 


