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Tárgy:  Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2022. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására 

 

 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Nád Lilla Pályázati és Beszerzési csoport, csoportvezető 
 
Egyeztetve:  dr. Deák Ferenc Jegyző 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

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

Tárgy:  Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési 
tervének elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő testület!  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1) bekezdése 
írja elő az Önkormányzatok számára, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni 
az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A becsült értékek megállapítása az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett 
összegekkel történt. A közbeszerzési tervben foglalt beszerzések megvalósítására nincs 
kötelezettség. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a 
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő köteles az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) közzétenni a közbeszerzési tervet, 
valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul. 

A fentiek értelmében javaslom a mellékelt Budakalász Város Önkormányzatának 2022. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervének, az abban szereplő tartalommal történő jóváhagyását. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 
fogadja el. 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, az elfogadott közbeszerzési terv Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerbe való haladéktalan feltöltésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Budakalász, 2022. március 11. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

 



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

Melléklet a     /2022. (III.23.) határozathoz 

Az ajánlatkérő neve, címe: Budakalász Város Önkormányzata (2011, Budakalász Petőfi tér 1.) 
A szervezet típusa: helyi önkormányzat (Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pont) 
Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tervezett közbeszerzések száma: 1 db 
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tervezett közbeszerzések száma: 4 db 

A tervezett közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A közbeszerzés tervezett mennyisége 
Közbeszerzésre 

Irányadó 
eljárási rend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 

Építési beruházás 

„Patakpart Általános 

Iskola” környéki 

úthálózat fejlesztése 

(feltételes) 

„Patakpart Általános Iskola” környéki 
úthálózat fejlesztése (feltételes): 579 m új 
út, 1734 m új járda, egy új gyalogos híd, 
761 m meglévő útszakasz, 31 új 
kandeláber, 6420 m2 zöldfelület jön létre 

Nemzeti  

Kbt.112.§. (1) 

bekezdés b) pont, 

nyílt eljárás  

2022. február 2023. december 

Építési beruházás 

OMSZK Parkban 
található közterületi 
játszótér és fitnesz 
park felújítása, 
környezetének 
rendezése 

OMSZK Parkban található közterületi 
játszótér és fitnesz park (1861/25 hrsz, 
1861/22 hrsz) felújítása, környezetének 
rendezése, a kivitelezéssel érintett terület 
nagysága: 3000 m2 

Nemzeti 
Kbt. 115. § Nyílt 

eljárás 
2022. március 2022. augusztus 

Szolgáltatás 

megrendelés 

Közétkeztetés 1148 fő ellátott közétkeztetésének 
ellátása 2+2 éves időtartamra 

Uniós Nyílt eljárás 2022. április 2026 augusztus 

Szolgáltatás 

megrendelés 

Hó-és 
síkosságmentesítés A mentesítendő útvonalak Budakalász 

Város belterületi útjai 
Nemzeti 

Kbt.112.§. (1) 

bekezdés b) pont, 

nyílt eljárás 

2022. augusztus 2024. március 

Szolgáltatás 
megrendelés 

Nem közművel 
összegyűjtött 
háztartási szennyvíz 
összegyűjtése 

Nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz összegyűjtése 

Nemzeti 

Kbt.112.§. (1) 

bekezdés b) pont, 

nyílt eljárás 

2022. október 2027. december 

 


