
 

1.    

      

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szük-

ségesnek döntés meghozatalát: 

 

 

A döntés tárgya: 

 

Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve  
 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. március 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 

 

 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján (to-

vábbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi be-

szerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig 

éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek 

az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. [A helyi önkormányzat a Kbt. 5. § (1) be-

kezdés c) pontja alapján tartozik a törvény alanyi hatálya alá.] A közbeszerzési tervet 

az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A közbeszerzési tervet és annak módosításait az Elektronikus Közbeszerzési Rend-

szerben (EKR) kell közzétenni az elfogadást követően haladéktalanul, ahol bárki szá-

mára, díjmentesen, személyazonosítás nélkül, korlátozásmentesen elérhető. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonat-

kozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben 

nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbe-

szerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési ter-

vet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is. 

A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért 

Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a jegyző felel. 

Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve az előterjesztéshez mellékelve. Az 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszerek beszerzésére folytat le 

közbeszerzési eljárást (amennyiben a gyermekétkeztetés nem kerül kiszervezésre), 

ezért az Integrált közbeszerzési terve is csatolva fenntartói jóváhagyásra.  



Határozati javaslat 

az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során az alábbi döntést hozza: 

1. Dombóvár Város Polgármestere az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét 

elfogadja, a közzétételről a jogszabályok szerint gondoskodik. 

2. Dombóvár Város Polgármestere fenntartóként jóváhagyja az Integrált Önkormány-

zati Szolgáltató Szervezet 2020. évi közbeszerzési tervét, a közzétételről a jogsza-

bályok szerint az intézményvezető gondoskodik. 

Határidő: azonnal – a terv közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 Pintér Szilárd 

 polgármester



Dombóvár Város Önkormányzata 

2020. évi közbeszerzési terve 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

1. Villamosenergia beszerzés - Dombóvár 1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2020. első negyedév 2021. első negyedév 

2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-

Vasút szegregátumok rehabilitációja 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2020. második ne-

gyedév 

2020. negyedik 

negyedév 

3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony ma-

gasépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2020. második ne-

gyedév 
2020. negyedik 

negyedév 

4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Kakasdomb 

mélyépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2020. második ne-

gyedév 
2020. negyedik 

negyedév 

5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Kakasdomb 

magasépítés 

1 Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján lefoly-

tatott nyílt eljárás 

2020. második ne-

gyedév 
2020. negyedik 

negyedév 

6. Gyermekétkeztetési/közétkeztetési feladatok 

ellátása 

1 Uniós eljárásrend nyílt eljárás 2020. második ne-

gyedév 

2030. második 

negyedév 

7. Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos 

és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 

hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái, 

illetve parkolók tisztítási feladatainak ellátása 

Dombóvár egyes közterületein 

1 Uniós eljárásrend nyílt eljárás 2020. harmadik ne-

gyedév 

2022. harmadik 

negyedév 

 



Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

2020. évi közbeszerzési terve 

 Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 

rend 

Tervezett eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

1. Élelmiszerek beszerzése -  1 Uniós eljárásrend nyílt eljárás 2020. második ne-

gyedév 

2021. második 

negyedév 

 


	Határozati javaslat az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról



