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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003.évi CXXIX. törvény 5.§-a értelmében a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők – költségvetési év elején,  április 15. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 
legalább 5 évig meg kell őrizni.  
Az intézmények önállóan rendelkeznek költségvetési előirányzataik felett, a törvény 
értelmében emiatt önálló ajánlatkérők. Ebből következően nekik kell dönteni a költségvetésük 
terhére tervezett közbeszerzésekről, önállóan kell elkészíteni és közzétenni éves közbeszerzési 
tervüket. 
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat 
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 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 Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek 
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  
 
A törvény indoklása szerint: általában elmondható, hogy a Kbt. a korábbihoz képest nagyobb 
adminisztrációs terhet ró az ajánlatkérőkre. Az éves összesített közbeszerzési terv célja – az 
indoklás szerint az, hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb 
vegyék számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzések 
részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő 
eljárás indítást.  
 
A nyilvánosság elve jut kifejezésre abban, hogy a közbeszerzési terv mindenki számára 
nyilvános.   
 
A Városgazdálkodási KFT-vel jelenleg az önkormányzatnak érvényes szerződése van a 
lakossági szemétszállításra, melyet 2007. január 1-től 10 évre kötöttünk. 
Ezen túlmenően a temetőfenntartásra, valamint az ingatlankezelésre határozatlan időre szóló 
szerződésünk van. E szerződéseket évenként az inflációs hatásoknak, illetve a ténylegesen 
felmerülő költségeknek megfelelően módosítjuk, aktualizáljuk. 
Ezek a szerződések az ún. IN-HAUSE beszerzések, melyeket az ajánlatkérő költségvetési 
szerv köt a 100 %-os tulajdonában lévő általa irányított és ellenőrzött szervvel. Ennek 
feltétele, hogy az ellenszolgáltatás 90 %-a az önkormányzat és közszolgáltatója közötti 
megállapodásból származik. A jogszabály pontosította, hogy ebbe az árbevételbe beleszámít 
az önkormányzat által megállapított közüzemi díj is, amit a lakosság fizet. / egyébként a 
feltétel nem teljesülne. 
 
Évente a költségvetés lehetőségének függvényében kötünk szerződést parkfenntartás, 
úttisztítás, csúszásmentesítési feladatokra. A városgazdálkodási előirányzatok terhére eseti 
szolgáltatást rendel meg az önkormányzat.  
E vonatkozásban némi változást jelentett a kormányút a munkához programjának helyi 
végrehajtása. 
 
 



 
 
A várhatóan nagyszámú közfoglalkoztatás megszervezésére a polgármesteri hivatal képtelen. 
A képviselő-testület a Városgazdálkodási KFT-t átalakította nonprofit KFT-vé, melynek 
cégbírósági bejegyzése megtörtént. 
 
A közbeszerzési törvényt is – a többi jogszabályhoz hasonlóan többször módosították. A 
legutóbbi módosítás 2009. április 1-én lépett hatályba., mely több szigorú módosítást 
tartalmaz. 
Ezek közül az egyik ilyen, hogy az ajánlatkérő szervezetnek ki kell jelölni egy személyt, aki 
személyesen felel az ajánlati felhívás jogszerűségéért – saját jövedelmével felel az esetlegesen 
kiszabható közbeszerzési bírságért.  A polgármesteri hivatal állományában nincs olyan ember, 
aki iskolai, vagy tanfolyami oktatás keretében tanulta volna, vagy képzést szerzett volna a 
közbeszerzési törvény és végrehajtási szabályai joganyagból. A közbeszerzések foglalkozók 
csak egy-két napos tanfolyam keretében ismerkedtek az anyaggal, ami nem biztosít megfelelő 
feltételt. Ilyen embert nem fog találni senki, hiszen ismeretes, hogy az ajánlattevők minden 
különösebb kockázat nélkül megtámadhatják a közbeszerzési eljárást, és ez esetben 
elmarasztaló döntés születhet esetleg több millió Ft-os bírsággal közbeszerzési Tanács 
részéről. 
Emiatt célszerű külső, szakképzett, felelősségbiztosítással rendelkező közbeszerzési szakértőt 
bevonni a közbeszerzési eljárásokba. 
 Ennek célja elsősorban a korszerű közbeszerzési eljárások alkalmazásának lehetősége/ 
elektronikus árlejtés, versenypárbeszéd/ mellyel talán a meglehetősen szűkre szabott 
előirányzatok mellett elérhető az ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalom mellett elérhető a 
legolcsóbb, és garantált, biztonságos ajánlat. 
 
 
Fentiekre tekintettel önkormányzatunk 2010. évi költségvetésében szereplő előirányzatokra, 
valamint döntési elképzelésekre alapozva a határozati javaslatban szereplő közbeszerzési 
tervet javasoljuk jóváhagyni. 
 
A 2010. évi költségvetésben viszonylag kevés olyan közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 
építési, szolgáltatási vagy árubeszerzési célú előirányzat van, amire korábban nem történt 
kötelezettség vállalás.  
Amire viszont közbeszerzési eljárással szerződő partnert kell keresni, az alábbiak: 
 
 
1. Közvilágítási szolgáltatás. Jelenleg az ÉMÁSZ végzi a szolgáltatást. Az energia 
liberalizáció miatt 2009. január 1-től a „piacon” kell beszerezni a villamos-energiát. Erre 
javasolunk közbeszerzési eljárást közbeszerzési szakértő bevonásával. A közbeszerzési 
tervben való szerepeltetése a közbeszerzési gyakorlat pályázatos felülvizsgálata után, a 
helyben központosított közbeszerzési eljárásra vonatkozó döntéstől függően kerülhet sor. 
 
2. Hitelfelvétel. A 2010. évi költségvetésben 400 millió forint folyószámlahitel és 40.000 e Ft 
fejlesztési hitelfelvétel szerepel.  A jogi álláspont értelmében a hiteleket egybe kell számítani, 
ezért célszerű egy eljárás keretében lebonyolítani. 
Tekintettel arra, hogy a folyószámlahitel keret 2010. május 31-én lejár, ezt megelőző 
időponttal hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indítottunk a Szentmiklósi és Társa 
hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével. Az eljárás folyamatban van.   
 
 
 
 



 
 
 
3. Az aktív járó beteg ellátó szolgálat fejlesztésére irányuló pályázatot megnyertük. Az 
érvényben levő szerződés alapján az építési-átalakítási és kiviteli terv készítési feladatra, 
valamint az kazánok és melegvíz ellátó rendszerek beszerzése és beépítés, 
fűtéskorszerűsítésre a közbeszerzési eljárás lefutott. 
Ezen túlmenően a gép-műszer beszerzésre és az informatikai fejlesztésre kell kiírni 
közbeszerzési eljárást, amit szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. 
 
 
 
 
Határozati javaslat! 
 
 
1. A Képviselő-testület Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési 
      tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt a melléklet szerint 
      elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra 

hozataláról gondoskodjon oly módon, hogy függessze ki az önkormányzat hirdetőtábláján 
és jelentesse meg a város honlapján. 
 
 
 
 
 

Pásztó, 2010. március 18. 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
  
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 



2010. évi éves közbeszerzési terv 
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

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

2. A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

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

 (a Kbt. IV. fejezete):  Közbeszerzések száma:  -  db   Értéke:   - e Ft 

4. Nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej. 

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke 

(a Kbt. negyedik része): Közbeszerzések száma: 4 db    Értéke: 227.000 e Ft 

6. A közbeszerzések az alábbi táblázatba foglalva külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan, kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket: 

 
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Árubeszerzés megnevezése. 
Tervezett eljárás 

szabályozási 
szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

Orvos-technológiai gép-műszer beszerzés, 
bútor beszerzés informatikai 
eszközbeszerzés járó beteg szakrendelőbe 

Eu 165.000   

Árubeszerzés összesen: 1 db 165.000   
 

Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) Építési beruházás/Építési koncesszió 
megnevezése. 

Tervezett eljárás 
szabályozási 

szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

     
     
     
     
     

Építési beruházás összesen:     
 

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

Tervezett eljárás 
szabályozási 

szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos
40 M Ft fejlesztési   hitel igénybevétele Nemzeti 12.000   
Pásztó Város közvilágítási szolgáltatásának 
biztosítása  Nemzeti 20.000   

400 millió Ft folyószámlahitel felvétele Nemzeti.   30.000 
Közbeszerzések összesen: 2 db 32.000  30.000 

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 

8. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke 
(Kbt. IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként): NEMLEGES 

 

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2010. évben nem tervez. 

 

 




