
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
92/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -306/2016. Kth. számú 
határozatával elfogadott- az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását az 
1. melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas város 
honlapján tegye közzé. 
 
 
Határidő:  2017.március 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Darányi Lili szervezési ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Laskovicsné Terzics Edit sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. március 31. 

 



 

 

1.melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 
 

2017. évi közbeszerzési terve 
 

 A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

 
Irányadó 

eljárásrend 
 Tervezett eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Eszközbeszerzés a közfoglalkoztatási 
programokhoz 

 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 112-113. § alapján 

2017. első félév 2017. október  

Közbiztonság növelését segítő 
meglévő közterületi kamerarendszer 

bővítése Kiskunhalason 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2017. első félév  

Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának földgáz ellátására 

irányuló közbeszerzés 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a Kbt. 
112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2 év  

 II. Építési beruházás           

Thorma János Múzeum bővítése 
 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 113.§ szerint 

 

2017. első negyedév 2017. szeptember  



 

 

Kiskunhalas, Jókai utca felújítása 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. első félév 2017. második félév  

Belterületi utak felújítása 
(Halászcsárda és Platán utcák) 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. első félév 2017. második félév  

Hirling József Lovaspark 
infrastrukturális fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. második 
negyedév 

2017. év vége  

 III. Szolgáltatás-megrendelés           

Tengelyen szállított szennyvíz 
elszállítására vonatkozó beszerzési 

eljárás 

 Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 113.§ szerint 

 

2017. első negyedév 3 év  

Dong-éri út III. szakaszának tervezése  Nemzeti 
eljárásrend 

Összefoglaló tájékoztatással induló a  
Kbt. 112.-113. § szerinti eljárás 

2017. első félév 2017. második félév  

VI. Szolgáltatási koncesszió       

       

 
 

 


