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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 
Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint a törvény 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata szerint a 
közbeszerzési tervet, a polgármester előterjesztése alapján, a képviselő-testületnek kell 
jóváhagynia.  
 
A Közbeszerzési Szabályzat alapján az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet a közbeszerzési eljárást 
megelőzően módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2020. (VIII.26.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata, mint fenntartó az 
intézményeit és gazdasági társaságait kiszolgáló földgáz energia beszerzésre 2021. október 1. 
napjától 2023. október 1. napjáig terjedő határozott időszakra csatlakozni kíván a Sourcing 
Hungary Kft. által meghirdetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora Siófok 
Város Önkormányzata. Továbbá ugyanezen határozatával Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata, mint fenntartó az 
intézményeit és gazdasági társaságait kiszolgáló villamos energia beszerzésre 2022. január 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időszakra csatlakozni kíván a Sourcing 
Hungary Kft. által meghirdetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora az 
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-
14., Szigetszentmiklós Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló társaság). A 
közbeszerzési eljárások 2021 év folyamán indulnak meg, így azokat a 2021 évi összesített 
közbeszerzési tervben szerepeltetni kell. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2020. (X.28.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata, mint fenntartó az intézményeit és gazdasági 
társaságait kiszolgáló 20 m3/h névleges mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználási helyei 
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földgáz energia beszerzésére 2021. április 1. napjától 2023. október 1. napjáig terjedő határozott 
időszakra csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett csoportos közbeszerzési 
eljáráshoz, melynek gesztora szintén az ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2021 évben kerül sor, az 
eljárást a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell. (Tájékoztatásul: a beszerzés időszaka a 
későbbiekben 2021. július 1.-és 2023. október 1. közti időszakra módosult.) 
 
Figyelemmel az Önkormányzat 2021. évre tervezett beszerzéseinek értékére, továbbá arra, 
hogy építési beruházás esetén a közbeszerzési értékhatár 2020. január 1-jétől nettó 50 000 000 
Ft-ra emelkedett, nem indokolt Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évre vonatkozó 
Közbeszerzési tervében további közbeszerzést szerepeltetni. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében elfogadja az alábbi, 2021. évi összesített közbeszerzési tervet: 
 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés      

II. Építési 
beruházás      

III. Szolgáltatás-
megrendelés      

Csoportos 
villamos energia 

beszerzés 

Villamos energia 
ellátás Kistarcsa 

Város 
Önkormányzata, 
intézményei és 

gazdasági társaságai 
számára 24 hónap 

időtartamra 

Uniós 
értékhatárt 
elérő értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

Kbt. 81. § 
bekezdése szerinti 

nyílt 
közbeszerzési 

eljárás 

2021. március 
2022. január 1.-
2023. december 

31. 

Csoportos 
földgáz energia 

beszerzés 

Földgáz ellátás 
Kistarcsa Város 
Önkormányzata, 
intézményei és 

gazdasági társaságai 
számára 24 hónap 

időtartamra 

Uniós 
értékhatárt 
elérő értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

Kbt. 81. § 
bekezdése szerinti 

nyílt 
közbeszerzési 

eljárás 

2021. március 2021. október 1.-
2023. október 1. 
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Csoportos 
földgáz energia 

beszerzés 
20 m3/h vagy az 

alatti 

Földgáz ellátás 
Kistarcsa Város 
Önkormányzata, 
intézményei és 

gazdasági társaságai 
számára a 20m3/h 

alatti névleges 
mérőteljesítménnyel 

rendelkező 
felhasználási helyek 

vonatkozásában 

Uniós 
értékhatárt 
elérő értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

Kbt. 81. § 
bekezdése szerinti 

nyílt 
közbeszerzési 

eljárás 

2021. március 2021. július 1.-
2023. október 1. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

 
Kistarcsa, 2021. március 5.  

 
  Juhász István  
  polgármester 


