
 

 

 

 
 
 
 
Szám: 1- 67 /2019. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Javaslat 
 

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítására 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült:  

A képviselő-testület 2019. március  28 -i ülésre 
 

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és Településfejl. 

Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- igen  - 
Készítette: 
 

 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 

    
 
 
 

Megtárgyalás módja:           
 
nyílt ülés 

 
Döntéshozatal:        

egyszerű 
szavazattöbbség  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


  2  
 

 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019.(I.17.) számú határozatával elfogadta a 
Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat a 2019. évben több út építését és felújítását is tervezi. 
Önkormányzatunk az utak terveit 2014-ben csináltatta meg, így 2019. márciusában egy 
korszerűsítési felülvizsgálatot kellett kérnünk a kivitelezés előtt. A felülvizsgálat során kiderült, 
hogy az útépítés költségeiben az elmúlt évek során legalább 40-50 % növekedés mutatkozott. Ebből 
adódóan több út bekerülési költsége a közbeszerzési költséghatárt átlépi, ezért a január hónapban 
elfogadott közbeszerzési terv módosításra szorul. A Munkácsy úton kívül az Arany János utca és a 
Derkovits utca építése – felújítása is közbeszerzés köteles.  
Szintén az elmúlt években megemelkedett kivitelezési költségek miatt a TOP forrásból támogatást 
nyert Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése is eléri a közbeszerzési 
értékhatárt.  
 
A fent említett okból a 9/2019.(I.17.) számú határozat I. melléklete szerinti közbeszerzési terv 
módosítása szükséges. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1) bekezdése 
alapján a Kbt. 5.§. (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején – 
legkésőbb március 31-ig – éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési 
tervet) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 
Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának III.1.5. pontja rendelkezik arról, hogy a 
közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – a Képviselő-testület fogadja el. 
 
A Kbt. 42.§. (3) bekezdése előírja, hogy a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 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 közbeszerzési terv nyilvános. A Kbt. 43.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az 
ajánlatkérőnek a közbeszerzési tervét, valamint annak módosításait az elfogadást követően közzé 
kell tenni. 
 
A közbeszerzési terv a Kbt. fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek és az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának, továbbá a jelenleg ismert beszerzések, fejlesztési elképzelések és 
információk figyelembe vételével készült el. 
 
Az évközben felmerülő egyéb – a Kbt. hatálya alá tartozó – beszerzési igény vagy változás esetén a 
közbeszerzési terv módosításra kerül. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy a közbeszerzési terv elfogadását támogatni 
szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2019.(I.17.) számú határozatában elfogadott 
Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét - a határozat 1. melléklete szerint – 
módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Pásztó, 2019. március 19. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
 



Közbeszerzés tárgya

közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége
közbeszerzésre irányadó 

eljárási rend Tervezett eljárás fajtája

eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 
(negyedév)

szerződés 
teljesítésének várható 
időpontja (negyedév)

1
Pásztó környezetfejlesztése, zöldváros 
kialakítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2020. III. negyedév

2
Északi iparterület infrastrukturális 
fejlesztése 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2020. I. negyedév

3 "Varázsvölgy" Pásztón - építési beruházás 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2019. I. negyedév 2020. I. negyedév

4
Pásztói infrastruktúrafejlesztés az 
integrációért 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2020. III. negyedév

5
Bölcsőde kialakítása - tűzjelző rendszer 
kiépítése 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2019. II.negyedév 2019. II. negyedév

6
Munkácsy M. út és Derkovits út építése, 
Arany János út felújítása 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2019. IV. negyedév

7 Külterületi utak fejlesztése 1 Nemzeti eljárásrend Kbt.115. §. Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2020. III. negyedév

8
Pásztó, Mátrakeresztesi Művelődési Ház 
energetikai korszerűsítése 1 Nemzeti eljárásrend Kbt.115. §. Nyílt eljárás 2019. II. negyedév 2019. IV. negyedév

8 "Varázsvölgy" Pásztón - eszközbeszerzés 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § Nyílt eljárás 2019. IV. negyedév 2020. I. negyedév

Pásztó, 2019. március 19.

Farkas Attila
polgármester

Építési beruházás

Eszközbeszerzés

Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Záradék: A 2019. évi közbeszerzési tervet Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2019 (III.28.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá.
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