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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv elfogadása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Újlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Újlaki Anikó beruházási és 
városüzemeltetési osztályvezető (V - Dr. Bákonyi László közbeszerzési tanácsadó

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.02.14.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ®
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság S
Képviselő-testület S

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 IGEN:
Előzmény mellékletként csatolva: -

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM:

IGEN: x
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: A szükséges forrást Göd Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.
Pénzügyi osztály vezető el lenjegyzésefíOjtooWlA

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 13
IGEN: '' '' f
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: ® NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: ..............................................................................................................................................

jegyző
Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas:

jegyző



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 

Képviselő-testülete 
2022. februári ülésére

Tárgy: Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a szerint az ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési 
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét. Továbbá, az ajánlatkérő további - tervben nem szereplő - eljárásokat is lefolytathat, ebben az 
esetben a tervet utólag módosítani szükséges.

Az előző évhez képest a nemzeti értékhatárok nem változtak. A 2022-ben irányadó értékhatárok az alábbiak. 
Klasszikus ajánlatkérők esetében:

- árubeszerzés esetében nettó 15 000 000 forint;
- építési beruházás esetében nettó 50 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 000 000 forint.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

. ../2022. (11....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja Göd Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal:

Göd Város Önkormányzata
2022. évi összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés megnevezése Irányadó 
eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Forrás: A szükséges forrást Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezni szükséges.

Árubeszerzés Földgáz beszerzés Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás

Építési 
beruházás

Alapszolgáltatási Központ bővítés Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti, hirdetmény nélküli, 
közvetlen felhívással induló 
eljárás

Szolgáltatás
megrendelése

Kaszálási feladatok ellátása 2022- 
2024

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt eljárás

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás

Szolgáltatás
megrendelése

Pályázatmenedzsment szolgáltatás Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt eljárás

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal



Határozati javaslat II.

.../2022. (H....) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a Gödi Polgármesteri Hivatalnak nincs közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzése.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. február 14.

Tisztelettel:
Újlaki Anikó

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



Újlaki Anikó

Feladó: Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda - Közbeszerzés <kozbeszerzes@drbakonyi.hu>
Küldve: hétfő 2022. február 14 8:54
Címzett: Újlaki Anikó
Másolatot kap: kozbeszerzes
Tárgy: RE: Közbesz terv jóváhagyása
Mellékletek: ET_Javaslat_Közbeszerzési terv 2022.docx

Kedves Anikó!

Javítottam.

A becsült érték alapján a villamosenergia és a földgáz beszerzés uniós értékhatár feletti, így uniós eljárásrendben kell 
lefolytatni.

íi-v.íA’llíS^ÖTi
ÜGYVÉD ROM

Tisztelettel:
Dr. Bákonyi László
ügyvéd, alapító partner
adójogi szakjogász
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda
Székhely: 4028 Debrecen, Ajtó utca 25.
Mobil:+ 36-20/488-13-61
Tel: + 36-52/323-934
Fax: + 36-52/783-875
honlap: www.drbakonyi.hu
e-mail: drbakonvi@drbakonyi.hu

titkarsag@drbakonyi.hu

FELHÍVÁS AZ ÜZENET BIZALMAS JELLEGÉRE:

A jelen üzenetben, e-mailben található információk bizalmasak és az ügyvédi titoktartás körébe tartozhatnak. Kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazott(ak) használhatják fel. Ha a jelen üzenetnek, e-mailnek nem Ön a címzettje, felhívjuk figyelmét, hogy annak jogosulatlan 
felhasználása, másolása, terjesztése vagy a tartalmával való visszaélés szigorúan tilos, az törvénybe ütközik. Ha Ön ezt az üzenetet téves 
címzettként kapta, kérem, azonnal értesítse a feladót.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

Tájékoztatom, hogy az internet nem tekinthető biztonságos kommunikációs eszköznek vagy médiumnak.

From: Újlaki Anikó [mailto:ujlakianiko@god.hu]
Sent: Sunday, February 13, 2022 8:30 PM
To: Dr. Bákonyi László <drbakonyi@drbakonyi.hu>
Cc: kozbeszerzes <kozbeszerzes@drbakonyi.hu> 
Subject: Közbesz terv jóváhagyása

Kedves László!
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Kérlek, a mellékelt előterjesztésben sárgával jelölt részeket ellenőrizd le, illetve javítsd az alábbi infók alapján, ha 
szükséges.

villamosenergia közbesz: tavaly eredménytelen lett, mert jóval értékhatár felett volt, most egyetemes 
szolgáltatóval kötöttünk szerződést, de ha megint eléri a közbesz határt, akkor újra le kell folytatni. 
Nagyjából nettó 200 M Ft/év a becsült (nem egyetemes) költség.
Alapszolgáltatási Központ bővítés: becsült tervezői költség bruttó 83 M Ft 
Gázbeszerzés 2022.10.01-2024.10.01-ig becsült költség évi bruttó 100 M Ft 
Pályázat menedzsment bruttó 50 M Ft/éves keretösszeg

Köszönöm szépen, ha hétfő 16:00 óráig megtudnád nézni.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Újlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd Város Önkormányzata
Gödi Polgármesteri Hivatal
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
E-mail: uilakianiko@god.hu
Tel.:+3630 263 6525
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