
6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/419/2017.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 24-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József irodavezető 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandók: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 
bekezdése értelmében Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti ajánlatkérő, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 
éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elfogadása 
előtt ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szerepeltetni kell, 
megadva az eljárás lefolytatásának indokát. Amennyiben az év során olyan beszerzés
válik szükségessé, mely a jelen terv készítése során még ismeretlen volt, illetve a
felsorolt pályázatok közül bármelyik nyertes lesz, az ebből adódó közbeszerzési 
igény miatti közbeszerzési terv módosítását a Képviselő-testület elé terjesztjük. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervére 
vonatkozó javaslat. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nincs olyan
árubeszerzés, szolgáltatás és építési beruházás, amely elérné a közbeszerzési
értékhatárt. Ezek az értékhatárok árubeszerzés esetén nettó 15 millió forint,
szolgáltatás esetén is nettó 15 millió forint, építési beruházás esetében pedig nettó 25
millió forint.

Vannak azonban olyan elbírálás előtt lévő pályázataink, amelyek kedvező elbírálás 
esetén történő megvalósításához közbeszerzés lefolytatására van szükség. Ilyenek a  

- „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése GINOP-71.3-2015” kódszámú,
- „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés B komponens TOP-3.1.1-15”

kódszámú,
- „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A komponens TOP-3.1.1-15”

kódszámú,



- „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-2.1.3-15-VE1”
kódszámú,

- „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok TOP-5.2.1-15-VE1” kódszámú,

- „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-
1.2.1-15-VE1” kódszámú,

- „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-
15” kódszámú,

- „Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1.-15” kódszámú,
- „Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-15” kódszámú, 
- „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére TOP-1.1.1-15” kódszámú,
- „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15” kódszámú, 
- „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva TOP-7.1.1-
16” kódszámú,

- „Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15” kódszámú,
- „Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15” kódszámú
pályázati kiírásra benyújtott pályázatok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2017. március 14.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet
Tapolca Város Önkormányzata

2017. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Irányadó

eljárásrend
Tervezett

eljárási típus

Az eljárás megindításának,
illetve a közbeszerzés

megvalósításának tervezett
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Megjegyzés

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés


