
napirendi pont

_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Előterjesztés címe: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására

Az előterjesztés tartalma: Az évközben felmerült új közbeszerzések miatt a terv módosítása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály vezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó beruházási és X 
városüzemeltetési osztályvezető

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.10.17.

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 S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság S
Képviselő-testület ®

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: IGEN: X 31/2022. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat 
Előzmény mellékletként csatolva: -

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: x
IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz:
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: x IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: oolgármester, 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:



Göd Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete 

2022. októberi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására

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.

Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatási források alapján indított új közbeszerzési eljárások, valamint a 
meg nem jelent TOP Plusz pályázatok (így tanácsadó beszerzésére sincs szükség) miatt indokolt a 2022. évi önk-i közbeszerzési 
terv módosítása.

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

Határozati javaslat 
.../2022. (X ...) Ök. határozat

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

Göd Város Önkormányzata 
2022. évi összesített közbeszerzési terve

Közbeszerzés Közbeszerzés megnevezése Irányadó Tervezett eljárás fajtája
tárgya eljárásrend

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

Árubeszerzés Földgáz beszerzés 2022.10.01 -2023.10.01 KEF Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti

Szolgáltatás
megrendelése

Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024 Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt eljárás

Árubeszerzés Villamos energia beszerzés 2023.01.01-
2023.12.31.

Uniós 
(közvilágítás) 
KEF (intézményi)

Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti

Építés Göd, házi bekötő csatornák kiépítése Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
meghívásos

Építés Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és 
térrendezése

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
meghívásos

Építés Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járda és 
vízelvezetés

Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
meghívásos

Építés Göd, Duna úti járda felújítása Nemzeti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 
meghívásos

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. október 17.
Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető



2022.10. 17. 16:06 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

31/2022. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a Göd Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

31/2022. (III. 3.) 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 Közbeszerzés megnevezése Irányadó Tervezett eljárás fajtája
tárgya

Árubeszerzés Földgáz-beszerzés
eljárásrend 

Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt

Építési Alapszolgáltatási Központ Nemzeti
eljárás

Kbt. 115. § (1) bekezdése
beruházás bővítése szerinti, hirdetmény

Szolgáltatás Kaszálási feladatok ellátása Nemzeti

nélküli, közvetlen 
felhívással induló eljárás 

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
megrendelése 2022-2024 pontja szerinti nyílt eljárás
Árubeszerzés Villamos energia-beszerzés Uniós Kbt. 81. § szerinti nyílt

Szolgáltatás Pályázatmenedzsment Nemzeti
eljárás

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

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

Felelős: polgár mester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe
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