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Tárgy: Mánfa Község Önkormányzat 2021. évi 

Közbeszerzési terve 

 

 

Előterjesztés 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján 

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

közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

 

A 42. § (2)-(3) bekezdése alapján „a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat 

közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

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.” 

 

A fentiek alapján összeállítottuk azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a listáját, amely 

eljárások esetében várható, hogy azok rövidesen megindításra kerülnek. A közbeszerzési terv 

tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A törvényi szabályozás alapján amennyiben az év folyamán további közbeszerzési eljárások 

indítása realizálódik, úgy a terv módosítása külön előterjesztés keretében valósul meg. 

 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét (így a bizottságok feladat- és hatáskörét is) a 

polgármester gyakorolja és hozza meg a szükséges döntéseket. Ennek megfelelően a határozat-

tervezetben foglalt döntést kívánom meghozni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, 

véleményeiket elektronikus úton közölni szíveskedjenek. 
 

 

Határozat-tervezet: 

 

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 



szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 

Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata a 2021. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Mánfa Község Önkormányzata utasítja az aljegyzőt, hogy a jóváhagyott 

közbeszerzési tervnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő 

rögzítéséről és publikálásáról intézkedjen. 

 

 Határidő: 2021. március 31. 

 Felelős: dr. Müller József aljegyző 

 

 

 

Mánfa, 2021. március 29. 

  Takács Zsolt 

  polgármester



1. számú melléklet 
Mánfa Község Önkormányzat 
2021. évi közbeszerzési terve 

 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 

A 
közbeszerzési 
eljárás becsült 

költsége (millió 
Ft) 

Közbeszerzésre 
irányadó 
eljárási 

rend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

1 

Baranya-csatorna meder és 
kapcsolódó műtárgyak VIS 
MAIOR esemény 
következtében 
megrongálódott részeinek 
helyreállítására kivitelező 
kiválasztása 

1 db 
Vállalkozási 
szerződés 

- 

 
 
Nemzeti 
eljárásrend 
 

 
 
Kbt. 115. § 
Nyílteljárás 

2021. második 
negyedév 

2021. negyedik 
negyedév 

2 TOP 2.1.3.-16-Csapadékvíz 
elvezető rendszer fejlesztése 
Mánfa község belterületén 
2019- kivitelező kiválasztása 

1 db 
Vállalkozási 
szerződés 

- 

 
 
Nemzeti 
eljárásrend 
 

 Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) 
pont Nyílt 
eljárás 
(hirdetménnyel 
induló) 

2021. második 
negyedév 

2021. negyedik 
negyedév 

 

 


