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Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Malomhegyi Lajos főmérnök, Szklenár Katalin 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése 
előírja, hogy az ajánlatkérők a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet 
kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános, 
ezért a város honlapján elérhetővé kell tenni. 
 
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.  
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá 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 ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 
 
2013. évi nemzeti közbeszerzési értékhatárok: 

 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.) 
 
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 2013. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására tett javaslatot és az alábbi 
határozatot hozza. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét, e határozat melléklete 
szerint elfogadja. Felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozataláról a 
helyben szokásos módon gondoskodjon. 

Határidő: 2013. április 9. 
Felelős: értelemszerű 

 
 

Pásztó, 2013. március 21. 
 
 
              Sisák Imre 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 



Határozat melléklete 
Pásztó Városi Önkormányzat 

2013. évi éves közbeszerzési terve 
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

 
Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárási 

típus 
az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának tervezett 

időpontja 

szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 
I. Árubeszerzés      

1db konténerszállító 
gépjármű és 4 db konténer 

34134000-5 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos Kbt. III. 

rész 122.§ 7. a pontja 
szerint 

2013. május 2013. október 

II. Építési beruházás      
      
III. Szolgáltatás-
megrendelés      

Elektromos energiavásárlás 09310000-5 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos Kbt. III. 

rész 122.§ 7. a pontja 
szerint 

2013. október 2014.december 

IV. Építési koncesszió      
      
V. Szolgáltatási koncesszió      
      
 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=15308&cod=09310000-5&denumire=Villamos-energia.

