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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése 
előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési terv nyilvános, ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni. 
 
2018. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárok: 

− árubeszerzés esetében 15 millió forint, 
− építési beruházás esetében 25 millió forint, 
− szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint. 

A fenti értékhatárok általános forgalmi adó nélkül értendők. (Kbt. 11. § (1) bek.) 
 
Javasoljuk a mellékelt közbeszerzési tervet elfogadni.  
 
A Polgármesteri Hivatal nem tervez közbeszerzést. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Pásztó Városi 
Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét e határozat melléklete szerint 
elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a helyben 
szokásos módon gondoskodjon. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor polgármester 

 
 

Pásztó, 2018. február 15. 
 
 
              Dömsödi Gábor 
                 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
             jegyző 
 
 
 
 
 

 



Ajánlatkérő neve Kapcsolódó támogatási kérelem 
száma Eljárás elnevezése Rezsim Eljárás fajtája Becsült érték

Eljárás 
megindításának 
tervezett dátuma

Támogatói döntés 
rendelkezésre áll 

(igen/nem)
Megjegyzés

Eljárás 
megindításának 
pontos dátuma

1. Pásztó Városi 
Önkormányzat TOP-1.1.1-15-NG-2016-00010

Pásztó északi ipari terület 
infrastrukturális fejlesztése kiviteli 

munkái
nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja] 344,741,079 Ft 2018. április igen

2. Pásztó Városi 
Önkormányzat TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001 Pásztói infrastruktúrafejlesztés az 

integrációért kiviteli munkái nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 111,496,063 Ft 2018. június igen

3. Pásztó Városi 
Önkormányzat TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 

Kulturális és örökségvédelmi turisztikai 
fejlesztés részeként a "Varázsvölgy 

Pásztón" megnevezésű projekt építési 
beruházása

nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 284 638.243 Ft 2018. április igen

4. Pásztó Városi 
Önkormányzat TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 Zöldterületek fejlesztése Pásztón építési 

beruházása nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja] 414,925,411 Ft 2018. április igen

5. Pásztó Városi 
Önkormányzat TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 

Kulturális és örökségvédelmi turisztikai 
fejlesztés részeként a "Varázsvölgy 

Pásztón" megnevezésű projekt 
audiovizuális és szimulációs 

eszközeinek beszerzése

nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja] 47,873,000 Ft 2018. december igen

Megjegyzés: az E; F; H és I oszlopokat a legördülő 
sávban szereplő adat kiválasztásával szükséges 
kitölteni!
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