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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 éves összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 
legalább öt évig meg kell őriznie.  A közbeszerzési terv nyilvános. 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 lefolytathatja, ha az általa előre nem látható 
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is.  

Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervére 
vonatkozó javaslat. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásához és a 
megpályázott Európai Uniós és további hazai, illetve egyéb nemzetközi támogatások 
felhasználásához kapcsolódó beszerzési igények számbavételét követően a 2018. évben 
tervezett közbeszerzések között 2 db árubeszerzés, 1 db építési beruházás és 0 db szolgáltatás-
megrendelés szerepel.  

Tapolca Város Önkormányzata munkacsoportja által végzett parfenntartási, zöldterületi 
gondozási feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés forrását Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.9.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: költségvetési rendelet) biztosította. Az előterjesztés mellékletét 
képező Közbeszerzési terv „Parkfenntartási eszközök beszerzése” eljárása a 2018. évben fenti 
feladat ellátásához beszerzésre kerülő áruk becsült értékét tartalmazza.  



A városüzemeltetési feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az általános 
felhasználási és közvilágítási célú villamos energia közbeszerzési eljárásának előkészítése 
februárban megkezdődött. A fogyasztási helyek felülvizsgálatát követően aktualizált adatok 
alapján, 2019. január 1-től 2020. december 31. közötti időszakra került betervezésre a villamos 
energia vételezés. Tapolca Város Önkormányzata oktatási intézményeinek jogszabály alapján 
történő átadása miatt csökkent a vételezett villamos energia mennyisége, emiatt a további 
megtakarítások elérése érdekében Tapolca Város Önkormányzata csatlakozott egy, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatásra kerülő csoportos közbeszerzési 
eljáráshoz. A közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazásával kíván az 
önkormányzat további megtakarítást elérni. 

Tapolca Város Önkormányzata TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú projektje 
keretében a „Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása” 
tárgyú kivitelezési munkáinak megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a 
Támogatási Szerződésben foglaltak szerint. A kivitelezési munkák becsült értékének 
megállapítása céljából az épület tervei 2018. március hónapban átdolgozásra kerülnek. Az 
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési tervben a hatályos támogatási szerződésben 
kivitelezésre fordítható összeget, valamint Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a költségvetési rendeletében foglalt hozzájárulás mértékét szerepeltettük. Az eljárás rendjének 
meghatározása a rendelkezésre álló adatok alapján történt. A tervezési folyamat befejezését 
követően állnak rendelkezésünkre a kivitelezési munkák várható költségei, ezek ismeretében 
szükség lehet a közbeszerzési tervben szereplő becsült érték összegének módosítására. 

A 40/2016. (III.25.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselő-
testület fogadja el. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt esetben 
a polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a Képviselő-
testület. A 2018. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv javaslatot az előterjesztés 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  
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