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80/2019 (VI.27.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 27.-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására 
 

 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
 
 
Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István jegyző 

Toperczer Ferenc közbeszerzési szakértő 
 
 
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§-sa alapján az ajánlatkérőknek, így 
Önkormányzatunknak is minden év március 31. napjáig éves, összesített közbeszerzési tervet 
kell készítenie, melyet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 
Adatbázisban közzé kell tennie. Mivel a törvény által meghatározott határidőig nem merült 
fel olyan beruházás, melynek költségigénye meghaladta volna az évre meghatározott 
közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési terv nem készült. 
Az azóta eltelt időben azonban több olyan beruházás megvalósításának előkészítése 
kezdődött meg, illetve olyan beruházás megvalósításáról döntött az Önkormányzat melyek 
értéke a közbeszerzési étékhatárt meghaladta, szükségessé vált a közbeszerzési terv 
elkészítése. 
 
Tájékoztatásul a 2019. évben érvényes közbeszerzési értékhatárok: 
árubeszerzés esetében:         15 millió forint, 
építési beruházás esetében:         25 millió forint, 
építési koncesszió esetében:       100 millió forint, 
szolgáltatás megrendelése esetében:    15 millió forint, 
szolgáltatási koncesszió esetében:        30 millió forint. 
 

(Az értékhatárok ÁFA nélkül értendők.) 

Melléklet: 
- közbeszerzési terv 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben vázoltak alapján döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete 
szerint, az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2019. június 13. 
 
 

     Rogán László 
      polgármester 

 
 
 



Budakalász Város Önkormányzatának 
 

2019. évi 
 

közbeszerzési terve 
 

Ssz. 

 

A tervezett közbeszerzési 

eljárás tárgya 

MEGJEGYZÉS 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

Tervezett 

időpont 
Megjegyzés 

 Építési beruházások      

1 Barát utca felújítása  
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 115. § (1) 

bekezdés 

2019. 

második 

félév 

nettó 30.000.000.- 

2 Füves és Bodza utcák felújítása  
Nemzeti 

eljárásrend 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos Kbt. 115. § (1) 

bekezdés 

2019. 

második 

félév 

nettó 35.000.000.- 

3 Vasút sori óvoda építése  
Nemzeti 

eljárásrend 
Nyílt eljárás Kbt. 113. § 

2019. 

negyedik 

negyedév 

nettó 350.000.000.- 

 Szolgáltatások      

1 -  - - -  

 Árubeszerzések      

1 -  - -  -  

 


