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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 2019. évi közbeszerzési tervére vonatkozó 
javaslat. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásához és a megpályázott Európai 
Uniós és további hazai, illetve egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó 
beszerzési igények számbavételét követően a 2019. évben tervezett közbeszerzések között 0 db 
árubeszerzés, 4 db építési beruházás és 1 db szolgáltatás-megrendelés szerepel.  
 
Tapolca város egyes belterületi útjainak felújítása, szőnyegezése, új aszfaltos burkolattal történő 
ellátása céljából Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2019. (II.18.) számú, 
Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
költségvetési rendeletében forrást biztosított. Tárgyi feladat megvalósítására az előterjesztés 
mellékletét képező Közbeszerzési terv szerinti közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni 2019. 
évben.  
 
Tapolca Város Önkormányzata TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 azonosító számú, „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projektje keretében a jogerős építési engedély kézhezvételét  
követően, mélyépítési munkák kivitelezésére vonatkozó eljárást megindítását tervezzük az indikatív 
ajánlatok függvényében. 
 
 



A „Közösségvezérelt településfejlesztés” konstrukcióban a TOP-7.1.1-16-H-014-01 azonosító 
számú, „Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” tárgyú 
felhívásra Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" Kultúrház 
energiahatékony megújítása céljából projektjavaslatot nyújtott be, melynek elbírálása folyamatban 
van. A projekt támogatása esetén a terv szerinti közbeszerzési eljárást előkészítjük és lefolytatjuk.  
 
A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000009 azonosító számú, „A Tapolca-Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, Támogatási szerződéssel rendelkező projektben Tapolca, Raposka, 
Hegymagas, Szigliget települések önkormányzatai Raposka konzorciumvezetésével Tapolca és 
Szigliget településeket összekötő, elsősorban hivatásforgalmi célokat szolgáló kerékpárút építésére 
vonatkozó beruházás megvalósítását tervezik. Az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési 
tervben a Konzorciális projekt keretében Tapolca Konzorciumi Tag által Tapolca közigazgatási 
területén a kerékpárút építéséhez kapcsolódóan megvalósítandó építési munkák szerepelnek. 
 
Tapolca Város Önkormányzata a „Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása 
Veszprém megyében” című, TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosító számú pályázat 
megvalósítása céljából a Tapolca Város Önkormányzata, Balatonfüred Város Önkormányzata, Ajka 
Város Önkormányzata, Pápa Város Önkormányzata, valamint Várpalota Város Önkormányzata 
között létrejött együttműködési megállapodás alapján a „Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-
VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Városi Fenntartható Energia és Klíma 
akcióterv (SECAP) kidolgozására az egyes csatlakozó városok önálló, egyben a projekt céljaihoz 
integrálható dokumentumaként”  tárgyban a közbeszerzési eljárás vezető ajánlatkérőjeként 2019. 
januárjában eljárást indított 5 eljárási részben. A közbeszerzési tervben a „Fenntartható Energia és 
Klíma akcióterv (SECAP)” Tapolca Városra vonatkozó dokumentumának elkészítéséhez 
kapcsolódó eljárási részt szerepeltetjük. 
 
Tapolca Város Önkormányzatának 171/2018. (XI.23.) képviselő-testületi határozattal elfogadott 
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 
2019. 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 2019. évi 
közbeszerzési tervét elfogadja.  
 

 
 
Tapolca, 2019. március 18. 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester



1. sz. melléklet 
 

Tapolca Város Önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége Irányadó 
eljárásrend Tervezett eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

 I. Árubeszerzés      

-     

  II. Építési beruházás       

Tapolca, belterületi utak felújítása/szőnyegezése/új aszfaltos 
burkolattal történő ellátása nemzeti 

Kbt. III. rész XVII. fejezet 
115. § (1) bekezdés szerinti 

eljárás 
április szeptember 

TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 sz. „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” c. projekt keretében. 

mélyépítési munkák kivitelezése 
nemzeti 

Kbt. III. rész XVII. fejezet 
113. § (1) bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 
szeptember 2020. október 

A közösségvezérelt településfejlesztés konstrukcióban TOP-
7.1.1-16-H-014-01 azonosítószámú, „Épített és szabadtéri 

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés” 
keretében Tapolca-Diszel városrészben lévő "Csobánc" 

Kultúrház energiahatékony megújítása 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 
115. § (1) bekezdés szerinti 

eljárás 
szeptember 2020. február 

A TOP-3.1.1-15-VE1-2016-000009 azonosítószámú, „A 
Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítása” c. Konzorciális 
projekt keretében Tapolca Konzorciumi Tag által kerékpárút 

építéséhez kapcsolódóan megvalósítandó építési munkák 

nemzeti 

Kbt. III. rész XVII. fejezet 
113. § (1) bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 
 

október 2020. december 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt 
keretében Városi Fenntartható Energia és Klíma akciótervek 

(SECAP) kidolgozása 5 eljárási részben –  
1. rész: SECAP kidolgozása Tapolca Város részére 

nemzeti 
Kbt. III. rész XVII. fejezet 
113. § (1) bekezdés szerinti 

nyílt eljárás 
január július 

 


