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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közbeszerzésekrıl szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 5.§-a értelmében a 
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérık – költségvetési év elején,  április 15. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikrıl. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérınek 
legalább 5 évig meg kell ırizni.  
Az intézmények önállóan rendelkeznek költségvetési elıirányzataik felett, a törvény 
értelmében emiatt önálló ajánlatkérık. Ebbıl következıen nekik kell dönteni a költségvetésük 
terhére tervezett közbeszerzésekrıl, önállóan kell elkészíteni és közzétenni éves közbeszerzési 
tervüket. 
A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése elıtt az ajánlatkérı indíthat 
közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelıen szerepeltetni kell. A 
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérı továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplı 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja, ha az általa elıre nem látható okból elıállt 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 
ajánlatkérı köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı szervek 
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.  
 
Fentiekre tekintettel önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében szereplı elıirányzatokra, 
valamint döntési elképzelésekre alapozva a határozati javaslatban szereplı közbeszerzési 
tervet javasoljuk jóváhagyni. 
 
A 2011. évi költségvetésben viszonylag kevés olyan közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó 
építési, szolgáltatási vagy árubeszerzési célú elıirányzat van, amire korábban nem történt 
kötelezettség vállalás.  
Amire viszont közbeszerzési eljárással szerzıdı partnert kell keresni, az alábbiak: 
 
Megnevezés Ajánlatkérı Beszerzés fajtája Összege (nettó): 
Melegétkeztetési utalvány beszerzése Polgármesteri Hivatal Szolgáltatás 10.600 eFt 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737, Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György 
és Gárdonyi Géza Általános Iskolában 

Pásztó Város 
Önkormányzata Árubeszerzés 23.050 eFt 

 
Az alábbi helyreállítási beruházások összértéke nem éri el az építési beruházásokra vonatkozó 
értékhatárt ezért nem kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben: 
 
Megnevezés Ajánlatkérı Beszerzés fajtája Összege (nettó): 
Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán 
gabionkas helyreállítás 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

Építési 4.565 eFt 

Pásztó-Hasznos, Dobó úti híd alvízi 
oldalán károsodott út helyreállítás 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

Építési 2.972 eFt 

Pásztó-Hasznos, Dobó út 44. sz. mögötti 
Kövicses patak bal partján gabionkas 
helyreállítás 

Pásztó Város 
Önkormányzata Építési 3.983 eFt 

 
A kedvezı támogatási döntés hiányában a közbeszerzési tervben nem szerepeltetjük az 
ÉMOP-2010-3.2.1/F jelő helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója 
címő pályázatot. 
 
 



 
 
Határozati javaslat 
 
 
1. A Képviselı-testület Pásztó Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési 
      tervének jóváhagyásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, azt a melléklet szerint 
      elfogadja. 
 
2. A Képviselı-testület felkéri polgármesterét, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra 

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

Pásztó, 2011. március 18. 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
  
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes fıjegyzı 



 

2011. évi éves közbeszerzési terv 
az éves árubeszerzésekrıl/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

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

1. Az ajánlatkérı neve, címe: Polgármesteri Hivatal  Pásztó  3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

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

3. Közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke  

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

4. Nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej. 

5. Egyszerő közbeszerzési eljárások száma és értéke 

(a Kbt. negyedik része): Közbeszerzések száma: 1 db    Értéke: 10.600 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 szereplı 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 

     
     

Építési beruházás összesen:     
 

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

Tervezett eljárás 
szabályozási 

szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Melegétkeztetési utalvány beszerzése Nemzeti   10.600   
     
     

Közbeszerzések összesen:  10.600   

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 

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

 

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

Közbeszerzési eljárást a Polgármesteri Hivatal 2011. évben nem tervez. 

 

 

 

 

 

 



 

2011. évi éves közbeszerzési terv 
az éves árubeszerzésekrıl/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

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

1. Az ajánlatkérı 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 elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke  

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

4. Nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés száma és értéke (Kbt. VI. fej. 

5. Egyszerő közbeszerzési eljárások száma és értéke 

(a Kbt. negyedik része): Közbeszerzések száma: 1 db    Értéke: 23.050 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 szereplı közbeszerzéseket: 

 
Eljárás típusa, értéke (nettó eFt) 

Árubeszerzés megnevezése. 
Tervezett eljárás 

szabályozási 
szintje Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737, Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában 

Nemzeti 23.050   

Árubeszerzés összesen: 1 db 23.050   
 

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 

     
     
     

Közbeszerzések összesen:     

7. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték: NEMLEGES 

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

 

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

Közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2010. évben nem tervez. 

 


