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ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére 

 
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-a szerint 
az Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni 
az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az aján-
latkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepel-
tetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzés-
re vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbe-
szerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest mó-
dosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látha-
tó okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetek-
ben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülé-
sekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A 13/2012. (I.26.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Ön-
kormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési 
tervet, és annak módosítását a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Az Önkormányzat által elnyert KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 és KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0305 pályázatok megvalósítása során a kivitelezési munkák költségeit illetően jelentős 
megtakarítás keletkezett, ami további fejlesztések lebonyolítását teszi/tette lehetővé. 
Ennek érdekében a Polgármester a Képviselő-testület 60/2012. (XII.21.) Önko. r. 70. § (2) 
bekezdése alapján az alábbi közbeszerzési eljárások tekintetében egészítette ki a köz-
beszerzési tervet: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305 Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő 
Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése műszaki tartalom bővítése 
napelemes rendszerrel és világítás korszerűsítés (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljá-
rás); KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő közin-
tézmények (hrsz. 70003) épületenergetikai fejlesztése; KEOP-5.5.0/B/12-2013-
0304 Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények (hrsz. 70707/20) 
épületenergetikai fejlesztése; KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305 Újpest Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése műszaki 
tartalom bővítése napelemes rendszerrel és világítás korszerűsítés (nyílt eljárás). Ezen 
eljárások adatait jelen előterjesztés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervben pon-
tosan megtalálják. 
 
Az országos építési szabályok alapján a hatályos helyi építési előírások 2018. év végéig 
alkalmazhatók, ezért a jelenleg hatályos kerületi, helyi építési előírásokat a fenti idő-
pontig felül kell vizsgálni, az új jogszabályi környezetnek meg kell feleltetni. 2015-ben 
négy városrész tekintetében szükséges elindítani a tervezési szolgáltatás beszerzését, 
amelynek becsült értéke meghaladja a szolgáltatásokra irányadó közbeszerzési érték-
határt. 
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A Szent István tér tervezett beruházásainak és meglévő intézményei építés alatti műkö-
désének előkészítése érdekében – az infrastrukturális összehangolás tekintetében – 
komplex koordinációs vizsgálati anyag elkészítése válik szükségessé, kiegészítve az 
esetleges támogatási lehetőségeinek feltárásával is. Ezen szolgáltatás-megrendelés is 
meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. 
 
A Tér-Köz pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek beszerzése – amely érté-
ke miatt szintén a Kbt. hatálya alá tartozik. 
 
Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét jelen előterjesz-
tés melléklete tartalmazza. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfo-
gadni szíveskedjen. 
 
Újpest, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
                     Dr. Molnár Szabolcs 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Készítette: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó, közbeszerzési szakjogász 
 
Melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi módosított Közbeszerzési Terve 


