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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

2021. évi Közbeszerzési terv módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év március 31. 
napig közbeszerzési tervet kell készíteni. A terv évközben módosítható. 
 
A Képviselő-testület az alábbi feladatokat hagyta jóvá március 31-ét követően: 
 
1/2021.(VII.08.) KT 2021. évi karbantartási terv 134 436 417 
1/2021.(VII.08.) KT 2021. évi karbantartási terv áfa 36 297 833 
2/2021.(VII.08.) KT Orgona köz csapadékvíz elvezetés kivitelezés 29 425 000 
2/2021.(VII.08.) KT Orgona köz csapadékvíz elvezetés kivitelezés áfa 7 944 750 

 
 
Testületi tagok javaslatára az Orgona köz vízelvezetését is a karbantartási terv részeként kezelni, így a 
2020-2021. évi karbantartási terv nettó összegei 163 861 417 Ft-ra változtak.  
 
A fent leírtak alapján a 2021. évi közbeszerzési terv indokolttá vált. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. július 28.  
                                                                                                          
 
 

 
               Mezőfi Zoltán 

                       polgármester.  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
94/2021.(IV.06.) PM határozat 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 
 
 

Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban 

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivéte-

lével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 

tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseik-

ről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvá-

nos. 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

Rétság Város Önkormányzata 

módosított 2021. évi Közbeszerzési terve 

A közbeszerzés tárgya  
A közbeszerzés 
ervezett mennyi-

sége 

özbeszerzés irányadó  
eljárási rendje 

Tervezett  
eljárás fajtája 

Az eljárás megin-
dításának ter-

vezett időpontja

A szerződés 
teljesítésének 
várható idő-

pontja  

I. Árubeszerzés 
1.       

II. Építési beruházás 

1. Bölcsőde építési  
beruházás 1 

Kbt. Harmadik Rész
(nemzeti rezsim)

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont-
ja szerinti nyílt  

2021. május 2022. április
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2 Rétság város karbantar-
tási munkái 1 

Kbt. Harmadik Rész
(nemzeti rezsim)

Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti 
nyílt  

2021. 
augusztus 

2021. 
december 

III. Szolgáltatás megrendelés 
1.       

 
 
 
 

 
Záradék: A 2021. évi közbeszerzési terve módosítását Rétság Város Képviselő-testülete a  
…/2021. (…………...) számú határozattal hagyta jóvá. 
 
 
 

Határidő: 2021..  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 

 
 


