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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021.(I.15.) számú határozatával elfogadta a 
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, melyet a 61/2021 (V.17.) számú 
határozattal módosított.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat a 2021. évben, az elnyert pályázatok megvalósítása miatt további 
közbeszerzéseket kíván lebonyolítani, melyek indításához szükséges a közbeszerzési terv 
aktualizálása.  
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Közbeszerzési tervet, melyben az 1-4. pontok esetében a Szerződés 
teljesítésének várható időpontja módosult. Új pontként kerülnek be a Varázsvölgy Pásztón-
turizmusfejlesztés eszközbeszerzése és a Zöldváros-környezetfejlesztés Pásztón – Piac felújítása. 
További változás, hogy a Zsigmond király városa (TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017) projekt 
kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás indítása a 2021. évi tervből kimarad, az a 2022. évi 
közbeszerzési tervben fog szerepelni.  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1) bekezdése 
alapján a Kbt. 5.§. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején – legkésőbb 
március 31-ig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési tervet) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának III.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy a 
közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – a Képviselő-testület fogadja el. 
 
A Kbt. 42.§. (3) bekezdése előírja, hogy a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A közbeszerzési terv nyilvános. A Kbt. 43.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ajánlatkérőnek 
a közbeszerzési tervét, valamint annak módosításait az elfogadást követően közzé kell tenni. 
 
A közbeszerzési terv a Kbt. fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek és az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának, továbbá a jelenleg ismert beszerzések, fejlesztési elképzelések és 
információk figyelembe vételével készült el. 
 
Az évközben felmerülő egyéb – a Kbt. hatálya alá tartozó – beszerzési igény vagy változás esetén a 
közbeszerzési terv módosításra kerül. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy a közbeszerzési terv elfogadását támogatni 
szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2021.(V.17.) számú határozatában elfogadott 
Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét - a határozat 1. melléklete szerint – 
módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Pásztó, 2021. szeptember 30. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
 



Közbeszerzés tárgya

közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége
közbeszerzésre irányadó 

eljárási rend Tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának 
tervezett időpontja 

(negyedév)

szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

(negyedév)

1. Hasznosi orvosi rendelő felújítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ Nyílt eljárás 2021. I. negyedév 2022.II. negyedév
2. Pásztói Idősek Klubja felújítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ Nyílt eljárás 2021. I. negyedév 2022. II. negyedév
3. Új Bölcsőde építése Pásztón 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ Nyílt eljárás 2021. I. negyedév 2022. IV. negyedév

4. Strandfejlesztés Pásztón 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. IV. negyedév 2023. I. negyedév
5. Varázsvölgy - eszközbeszerzés 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. III. negyedév 2022. I. negyedév

6.
Zöldváros - környezetfejlesztés Pásztón - Piac 
felújítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § Nyílt eljárás 2021. III. negyedév 2022. II. negyedév

Pásztó, 2021. 09.30.
Farkas Attila
polgármester

Építési beruházás

Eszközbeszerzés

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve

Záradék: A 2021. évi közbeszerzési tervet Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a xxx/2021. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá.

Szolgáltatás megrendelés
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