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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása 
tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42.§ (1) bekezdése 
alapján a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők kötelesek legkésőbb a költségvetési év 
március végéig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A helyi önkormányzat a Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tartozik a 
törvény hatálya alá. 
 
A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie, 
honlapján közzé kell tennie.  
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után a közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve az ajánlatkérő indíthat abban nem 
szereplő eljárást is. Ilyen esetben a tervet módosítani kell, indoklással. 
 
A közbeszerzési terv formájára és tartalmára nézve törvényi előírás vagy rendeletben 
meghatározott minta nincs. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 306/2016. számú határozatában 
elfogadta, majd a 92/2017. számú és 178/2017. számú határozatával módosította a 2017. évi 
közbeszerzési tervet, melyet a következőkben részletezettek szerint kerül módosításra (a 1. 
számú mellékletben dőlt betűvel szedve): 
 
Árubeszerzés tárgykörben kibővül három eljárással: 

- Thorma János Múzeum informatikai eszközök beszerzése 
- Földgáz energia beszerzés 
- Villamos energia (intézményi és közvilágítás) beszerzés 

 
Szolgáltatás-megrendelés tárgykörben kibővül két eljárással: 

- Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca út- és parkoló tervezése tervezési megbízási 
szerződés alapján 

- Lakossági útépítésekhez kapcsolódó tervezési szolgáltatás 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosítását elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzési tervének –legutóbb 178/2017. Kth-val módosított- módosítását az 1. 
melléklet szerint elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervet Kiskunhalas 



város honlapján tegye közzé. 
 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
Értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető  
    Darányi Lili szervezési ügyintéző 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 19. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú 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 

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

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  

Csatornatisztító gép beszerzése az 
ipari park karbantartásához  

Nemzeti 
eljárásrend 

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

2017. második félév 2018. év  

Négy évszakban használható 
munkagép beszerzése az ipari park 

karbantartásához 

Nemzeti 
eljárásrend 

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

2017. második félév 2018. év  

Múzeum informatikai eszközök Nemzeti 
eljárásrend 

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

2017. második félév 2018. év első félév  

Földgáz energia beszerzés Unós 
eljárásrend 

Nyílt, Kbt. második része szerinti nyílt 2017. második félév 2 év  

Villamos energia (intézményi és 
közvilágítás) beszerzés 

uniós 
eljárásrend 

Nyílt, Kbt. második része szerinti nyílt 2017. második félév 2 év  
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 II. Építési beruházás           

Thorma János Múzeum bővítése 
 
 

Nemzeti 
eljárásrend 

 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
közbeszerzési eljárás 
a Kbt. 115.§ 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  

Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

A kiskunhalasi városháza tornyának 
kilátó céljára történő hasznosítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

Felsőváros csapadékvíz hálózatának 
fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 115. § alapján 

2017. második félév 2018. év  

 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  



1. számú melléklet 
 

 

Kiskunhalas, Gárdonyi Géza utca út- 
és parkoló tervezése tervezési 
megbízási szerződés alapján 

 nemzeti 
eljárásrend 

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

2017. második félév 2017.  

Lakossági útépítésekhez kapcsolódó 
tervezési szolgáltatás 

 nemzeti 
eljárásrend 

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

2017. második félév 2018.  

VI. Szolgáltatási koncesszió       

       

 
 


