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Előterjesztés a Képviselő-testület 

 
2019. augusztus 22-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésről valamint az 
Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2012. 
(XII.21.) Önko. r. 70. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerint a 2019. évi köz-
beszerzési tervet az építési beruházások sorban 2019. június 27-i hatállyal az alábbi-
akkal egészítettem ki: 

 
Út- és járdarekonstrukció - 

keretszerződés 
45233142-6 nemzeti eljárás-

rend 
a Kbt. 115. § (1) 

bek. szerinti eljárás 
2019. III. 

n.é. 
36 hónap 

Parképítés III. 45200000-9 nemzeti eljárás-
rend 

a Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti eljárás 

2019. III. 
n.év 

2019. IV. n.é. 

Telepszerű lakóterületek 
megújítása III. 

45000000-
745200000-9 

nemzeti eljárás-
rend 

a Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti eljárás 

2019. III. 
n.év 

2019. IV. n.é. 

Útépítési munkák - keret-
szerződés 

45233120-6 nemzeti eljárás-
rend 

a Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti eljárás 

2019. III. 
n.év 

36 hónap 

Budapest IV. kerület - 

Székesdűlő útjainak felújí-
tása a fővárosi kerületi 

belterületi szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burko-

lattal történő ellátásának 
támogatása tárgyú pályázat 

keretében 

45233220-7 nemzeti eljárás-

rend 

a Kbt. 113. § (1) 

bek. szerinti eljárás 

2019. III. 

n.év 

2020. IV. n.é. 

Az Újpesti Szakorvosi Ren-
delőintézet déli homlokzatá-

nak külső árnyékolása 

45212190-4 nemzeti eljárás-
rend 

a Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti eljárás 

2019. III. 
n.év 

2019. IV. n.é. 

Az Újpesti Szakorvosi Ren-
delőintézet komforthűtésé-

nek kialakítása 

45331220-4 nemzeti eljárás-
rend 

a Kbt. 115. § (1) 
bek. szerinti eljárás 

2019. III. 
n.év 

2019. IV. n.é. 

 
A tervbe felvett közbeszerzések a döntést követően feltöltésre kerültek az EKR publi-
kus részébe. 
 
A Nyár utca 40-42. szám alatti szolgáltatóház épülete az üzemeltetési feladatokat ellá-
tó UV zRt. jelzése szerint felújításra szorul, az Újpesti Kulturális Központ Kft. pedig 
javaslatot tett az István út 17-19. szám alatti Ifjúsági Ház nyílászárócseréjének folyta-

tására és az épület vizes strangjainak felújítására. A felújítás becsült értéke meghalad-
ja az építési beruházások esetében irányadó közbeszerzési értékhatárt, így e tekintet-
ben közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
 
A fenti két építési beruházás nem szerepel a közbeszerzési tervben, így ezeket felvenni 
szükséges. A tervben néhány eljárás időbeli lefolytatásának változása miatt korrekciók 
történtek. 
 
A módosítások a tervben vastagon szedve jelennek meg. 
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A 46/2018. (III.29.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszer-
zési tervet, és annak módosítását a Képviselő-testület fogadja el. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfo-
gadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2019. évi módosított 
Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
Budapest, 2019. augusztus 22. 
 
                      Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor felelős akkreditált közbeszerzési tanács-
adó, közbeszerzési szakjogász 
 
Melléklet: 
Az Önkormányzat 2019. évi módosított Közbeszerzési Terve 
 


