
21. NAPIREND Ügyiratszám: 14/323-6/2021. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. december 17-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 2. 
számú módosítása 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítő:  Városfejlesztési és Üzemeltetési iroda 
Horváthné Kruchió Edina 
városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

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.  

Tapolca Város Önkormányzata a 161/2020. (XII.23.) számú határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzata értelmében a közbeszerzési tervet és annak módosítását a 
Képviselő-testület fogadja el.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete feladat-, és hatáskörében eljárva – az idei évre szóló közbeszerzési tervet Tapolca
Város Polgármestere fogadta el a 12/2021. (II.17.) számú határozatával.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha 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. 

Tapolca Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére Tapolca város belterületén 
utak, járdák, parkolók útrekonstrukciós és aszfaltozási munkálatainak elvégzését tervezi. Az 
építési beruházás tervei elkészültek, a kivitelezői költségvetés alapján a beruházás becsült 
értéke nettó 227.464.984 Ft. Tekintettel arra, hogy a beruházás becsült értéke meghaladja az 
építési beruházások tekintetében irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt, a beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

Annak érdekében, hogy a következő év tavaszán – a 2022. évi önkormányzati költségvetés 
elfogadását követően – minél hamarabb megkezdődhessen a kivitelezés, szükségesnek tartjuk 
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának még az idei év december hónapjában történő 
megindítását. 



 
 
Fentiekre való tekintettel a 12/2021. (II.17.) számú polgármesteri határozattal elfogadott, majd 
a 166/2021. (X.29.) számú testületi határozattal módosított 2021. évi közbeszerzési tervet 
módosítani szükséges. 
 
A fenti módosításokat tartalmazó közbeszerzési terv jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az 
előterjesztés mellékletét képező – Tapolca Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítását elfogadja.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2021. december 9. 
 
 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester



1. Melléklet 
 
 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása 

 
 
 
 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       

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 

projekt keretében építési munkák kivitelezése 
nemzeti Kbt. 115. § szerinti nyílt 

eljárás október 2021. november 

Útrekonstrukciós és aszfaltozási munkálatok elvégzése nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti nyílt eljárás december 2022. február 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú,  
”Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” 

című projekt keretében  
képzés szolgáltatás megrendelés 

uniós Kbt. 49. § (1) a) pontja 
szerinti eljárásrend március 2021. május 

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú,  
”Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén”  

című projekt keretében  
rendezvényszervezés szolgáltatás megrendelés 

uniós Kbt. 49. § (1) a) pontja 
szerinti eljárásrend március 2021. május  

Villamos energia beszerzés uniós Nyílt eljárás július 2021. október 


