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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint a törvény 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről. Kistarcsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata szerint a 
közbeszerzési tervet, a polgármester előterjesztése alapján, a képviselő-testületnek kell 
jóváhagynia.  
 
A Közbeszerzési Szabályzat alapján az Önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet a közbeszerzési eljárást 
megelőzően, módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  
 
A Közbeszerzési Tervnek az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyát, a 
közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, a tervezett 
eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját és a szerződés teljesítésének 
várható időpontját.  
 
A Hajdu Ügyvédi Iroda tájékoztatása szerint azon közbeszerzési eljárásokat, melyek 
szerepeltek az előző évi közbeszerzési tervben, azonban azok mégsem indultak meg 2021 év 
folyamán, de várhatóan 2022 évben megindulnak, szerepeltetni kell a 2022. évi összesített 
közbeszerzési tervben. Ennek megfelelőn az idei évi közbeszerzési tervben feltüntetésre 
kerültek a 2021. évi közbeszerzési tervben már szerepelt földgáz és villamos energia beszerzési 
eljárások, továbbá a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése tárgyában induló közbeszerzési 
eljárás. Ezeken az eljárásokon kívül további közbeszerzési eljárás jelenleg nincs tervben. 
 
Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
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Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi, 2022. évi 
összesített közbeszerzési tervet: 
 
 

A közbeszerzés 
tárgya 

A közbeszerzés 
mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett eljárási 
típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

I. Árubeszerzés      

- - - - - - 

II. Építési 
beruházás      

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde 
bővítése  

Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde épülete 

193,23 m2 
hasznos 

alapterületű 
egységgel (2 

csoportszoba), 
5,25 m2 fedett 

terasszal, és 64,62 
m2 terasszal, 470 

m2 
udvarfejlesztés 
/parkoló építés 

Uniós értékhatár 
alatti értékű 

közbeszerzési 
eljárás 

Nemzeti, Kbt. 
117. § Saját 
beszerzési 
szabályok 

alkalmazása 
részvételi szakasz 

nélkül  

2022. február  2023. január 31. 

III. Szolgáltatás-
megrendelés      

Csoportos 
villamos energia 

közbeszerzés 

660.000 kWh 
 + 30 % Uniós eljárásrend 

Kbt. Második 
Rész, XV. fejezet 

szerinti Nyílt 
2022. február 

2024. január 1-től 
2025. december 

31-ig 
Csoportos 

földgáz energia 
közbeszerzés 

360.000 m3  
+ 30 % Uniós eljárásrend 

Kbt. Második 
Rész, XV. fejezet 

szerinti Nyílt 
2022. február 

2023. október 1-
től 2025. október 

1-ig 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2022. február 8.  

 
  Juhász István  
  polgármester 


