
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2013. február 12-én_(Kedd) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

a 2/ napirendi ponthoz 
 

Tárgy:     2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 

Előterjesztő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

Előterjesztés tartalma:  határozati javaslat 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A közbeszerzésről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) 31. §-ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő minden költségvetési év elején, 
legkésőbb március 31. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott 
évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig 
meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 
Az ajánlatkérő, jelen esetben az Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet, ha rendelkezik 
honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy 
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni. A közbeszerzési tervnek a 
honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő 
közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.  
 
A terv Újhartyán Község Önkormányzatának költségvetési rendelete, illetve a Képviselő-
testület korábbi döntéseinek figyelembevételével került összeállításra,  amely az alábbi 
közbeszerzés köteles beruházásokat tartalmazza: 

- Arany János utca felújítása:   31.000.000.-Ft 
- Grassalkovich tér kiépítése:   50.000.000.-Ft 
- Grassalkovich szobor építése:   15.000.000.-Ft 

 
Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, amit nem tartalmazott a 
közbeszerzési terv abban az esetben az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani kell. 
A 2013. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Konyha Élelmiszer beszerzésének szerződése 2013. júliusban lejár! A hatályos Közbeszerzési 
törvény értelmében: 
/ konyha élelmiszer beszerzés  18.000.000.-Ft/év x 3 év= 54.000.000.-Ft/ 
 



Kivételek  
120. §  
E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő  
a) tankönyv beszerzésére, amennyiben arra a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben 
meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a 
tankönyvjegyzékben;  
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek teljes ellátására, illetőleg 
utógondozói ellátásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 59-85/A. §-aiban szabályozott szociális szolgáltatások körében ellátottak 
teljes ellátására szolgáló árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén;  
c) a 4. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, szórakoztató, kulturális és 
sportszolgáltatásokra;  
d) külügyi segélyezés keretében humanitárius segítségnyújtás céljából, válságkezelés során 
történő beszerzésre, amelynek vonatkozásában az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény 
alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott;  
e) a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és 
tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére; 
 
nettó 54.560.000 Ft a közösségi rend. arra kell figyelni, hogy az egy időben felmerülő 
szerződések ezt ne haladják meg! 
 
Tehát elegendő ajánlatokat kérni a konyhai alapanyag beszerzéshez! 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 
Határozati javaslat 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újhartyán Község 
Önkormányzatának  2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, amely az előterjesztés 
mellékletét képezi, megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2013. február 15. 

 

 

 

 

 

 



Újhartyán Község Önkormányzat 
2013.  évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

I.  Árubeszerzés 
(szobor) 

39.29.80.00  

Nemzeti 
egyszerű 

 Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
2013. március  

 
2013. 

augusztus- 
2014. március 

nem  

       
       

II.  Építési 
beruházás 

(útépítés) 
 

  
45.23.32.28 

Nemzeti 
egyszerű 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos  
2013. április  

 
2013. jun.- 
2013. aug. 

 nem 

Építési beruházás 
(tér kialakítása) 

45.22.33.00 
Nemzeti 
egyszerű 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos  
2013. április 

 
2013. jun.- 
2013. aug. 

nem 

       
 III. Szolgáltatás-

megrendelés 
  

 
    

 
  

       
       

IV. Építési 
koncesszió 

      

       
       

V. Szolgáltatási 
koncesszió     

 
 

       
       

 


