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 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 
 
Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása, 
2019. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
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.  
 
A Közbeszerzési Tervnek az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát, 
a közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, a tervezett 
eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját és a szerződés teljesítésének 
várható időpontját. Ezen előírással való összhang megteremtése érdekében Kistarcsa Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 5. számú 
mellékletében található Közbeszerzési Terv minta tekintetében módosítani szükséges. 
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda, mint felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával 
elkészítettük a Szabályzat módosítását és összeállításra került Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
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I.  Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2018. (XI. 28.) sz. 
határozatával elfogadott Kistarcsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát (a 
továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy a módosítás 2019. 
március 27. napján lép hatályba. 
 
A Szabályzat 9. pont (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Az éves közbeszerzési tervben (5. sz. melléklet) fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát és 
besorolását (árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és 
szolgáltatási koncesszió), a közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó 
eljárási rendet, a tervezett eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját és 
a szerződés teljesítésének várható időpontját.” 
 
A Szabályzat 5. számú melléklete helyébe az előterjesztés 1. számú melléklete lép. 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

II.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 2019. 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 

     

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde 
építésének 
folytatása 

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde 
építésének 

folytatása 23,9 %-
os készültségi 

szintről 

Nemzeti 
értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 113. § (1) 
bekezdése szerinti 

összefoglaló 
tájékoztatóval 
induló nyílt 

eljárás 

2019. március 2020. február 

Útépítési, 
csapadékvíz 
elvezetési 

feladatok ellátása 
Kistarcsa, Bellus 
József utcában 

Bellus József utca 
útépítési 

feladatainak és 
csapadékvíz 
elvezetési 

feladatainak 

Nemzeti 
értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás 

2019. március 2019. augusztus 
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ellátása a Lőcsei 
utca és Határ út 
közötti 165 m 
hosszúságú 
szakaszon 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda 
elektromos 

kiegészítő munkái 
az óvodai ellátás 
infrastrukturális 
színvonalának 

javítása céljából 

Kistarcsai 
Gesztenyés 

Óvoda kazánházi 
elektromos 

elosztójának 
fejlesztése  

Nemzeti 
értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás 

2019. március 2019. május 16. 

Kistarcsa, Balczó 
István utca 
csapadékvíz 
elvezetése 

Balczó István utca 
csapadékvíz 
elvezetési 

feladatainak 
ellátása: 999 m 

csapadékvíz 
elvezető csatorna 

építés, 220 m2 
burkolat 

helyreállítás és 
370 m2 zöldfelület 

fejlesztés 

Nemzeti 
értékhatárt elérő 

eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás (feltételes) 

2019. augusztus 2020. május 

Kistarcsai 
internálótábor - 

Emlékhely 
építése 

A volt 
internálótábor 

területén, 
Kistarcsa, Deák 
Ferenc utca. 3/B. 

szám alatt 
összesen kb. 750 
m2 alapterületű 

Emlékhely építése 

 
Nemzeti 

értékhatárt elérő 
eljárásrend 

Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti 

közbeszerzési 
eljárás 

2019. október 2020. december 

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. § (1) 
bekezdése szerinti 

nyílt 
közbeszerzési 

eljárás 

2019. április 
2020. január 1.-

2021. 
december31. 

Csoportos földgáz 
beszerzés 

Földgáz ellátás 
Kistarcsa Város 

Uniós értékhatárt 
elérő értékű 

Kbt. 81. § (1) 
bekezdése szerinti 

2019. április 
2019. október 1.-
2021. október 1. 
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Önkormányzata, 
intézményei és 

gazdasági 
társaságai 

számára 24 hónap 
időtartamra 

közbeszerzési 
eljárás 

nyílt 
közbeszerzési 
eljárás nyílt 

 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2019. március 12.  

 
  Solymosi Sándor  

  polgármester 


