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A határozat meghozatala egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Készült:  Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. februári ülésére 
Előterjesztő:  Sisák Imre polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Malomhegyi Lajos főmérnök, Varga Csaba 

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 

 3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
     (06-32) *460-753 ; *460-155/90  
FAX:  (06-32) 460-918 
E-MAIL: forum@paszto.hu



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1.) bekezdése 
szerint az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb a tárgyév március 31-ig, éves 
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 
közbeszerzési terv nyilvános, ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1.) – (4.) bekezdései vonatkoznak a 
közbeszerzési terv készítésére, megőrzésére, nyilvánosságára, a terv előtti közbeszerzési eljárás 
indítására, a terv módosítására és kérés esetén a terv megküldésére. 
 
A 2012. évi közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek az alábbiak: 

 árubeszerzés esetében 8 millió forint, 
 építési beruházás esetében 15 millió forint, 
 szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint. 

A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. (Kbt. 11. § (1) bek.) 
 
Fentiekre tekintettel az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő előirányzatokra, 
valamint döntési elképzelésekre alapozva a mellékelt közbeszerzési tervet javasoljuk jóváhagyni. 
A Polgármesteri Hivatal nem tervez közbeszerzést. 
 
 
Határozati javaslat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az 
önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervét, e határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a 
helyben szokásos módon gondoskodjon. 

Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: értelemszerűen 

 
 

Pásztó, 2012. február 13. 
 
 
              Sisák Imre 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 



 

2012. évi éves közbeszerzési terv 
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Pásztó Város Önkormányzata, 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 

2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont]; 

3. Közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és nettó értéke: 

 Közbeszerzések száma:  0 db   Értéke: 0 e Ft 

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és nettó értéke: 

Közbeszerzések száma: 1 db    Értéke: 60.000 e Ft 

5. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan, kivéve a 6. pontban szereplő közbeszerzéseket: 

 
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Árubeszerzés megnevezése. 
Tervezett eljárás 

szabályozási 
szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

     
Árubeszerzés összesen:     

 
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Építési beruházás/Építési koncesszió 
megnevezése. 

Tervezett eljárás 
szabályozási 

szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

Kövicses patak hasznosi mederrendezése Nemzeti   60.000 
     
     
     
     

Építési beruházás összesen: 1 db   60.000 
 

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió 
megnevezése. 

Tervezett eljárás 
szabályozási 

szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

     
     

Közbeszerzések összesen:     

 
6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 
 
7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: NEMLEGES 

 

Határozat melléklete 


