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4. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 

 

 

Dévaványa Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése és Dévaványa Város 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának II. rész 4.1. pontja alapján a költségvetési év 

elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie 

az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2020. 

évre szóló közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 47/2020.(II.27.) Dv.Kt. határozatával 

fogadta el.  

 

A Kbt. 42. § (3) bekezdése szerint:  

„A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

 

A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv módosítását az indokolja, hogy a 

közbeszerzés megindításának tervezett időpontja, és a szerződés teljesítésének várható 

határideje változik. 

 

A 2020. évi közbeszerzési tervből törlésre kerülnek (változás miatt) az alábbi sorok, mert a 

közbeszerzés megindításának tervezett időpontja, és a szerződés teljesítésének várható 

határideje változik: 
 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2019. IV 

negyedév 

2020. III. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020.I. 

negyedév 

2021. I. 

negyedév 
nem 
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A közbeszerzési tervbe bekerülő módosított sorok: 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020. II 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020.III. 

negyedév 

2021. II. 

negyedév 
nem 

      

 

 

Az előzőek alapján Dévaványa Város Önkormányzatának 47/2020.(II.27.) Dv.Kt. 

határozatával elfogadott 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

módosítjuk: 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020. II 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020.III. 

negyedév 

2021. II. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 

 

 

A jelen előterjesztésben javasolt közbeszerzési terv az ismert adatok alapján készült el. A 

közbeszerzési terv elfogadása nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 

 

 

A Kormány ismételten veszélyhelyzet hirdetett ki, így a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdése alapján a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva az arányosság és szükségszerűség elvét betartva, – figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletre – a polgármester hozza 

meg döntést. 

 

 

Dévaványa, 2020. december 3. 

 Faragóné Barz Krisztina  

 gazdálkodási irodavezető 

 

 

…./2020.(XII…..)  

POLGÁRMESTERI HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Dévaványa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az arányosság és szükségszerűség 

elvét betartva, – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendeletre – az alábbi döntést hozza:  

 

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármestere a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

42. § (3) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzat 2020. évre vonatkozó közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint módosítja: 

Az ajánlatkérő vonatkozásában 

1. Az ajánlatkérő neve, címe:  Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

2.  A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont]; 

3. Uniós értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma:  

4. Nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII. fejezet 

harmadik rész.): 2 db. 

5.  A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan - 

kivéve a 7. pontban szereplő közbeszerzéseket - az alábbi táblázatba foglalva a következők: 

 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárásfajta 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

Megindítás 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

határideje 

Árubeszerzés  

- - - - - - 

Építés  

Kerékpárút építés   
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020. II 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 
nem 

Központi orvosi 

rendelő felújítása 
nemzeti 

Kbt. 115. §. 

(1.) 

2020.III. 

negyedév 

2021. II. 

negyedév 
nem 

Szolgáltatás  

- - - - - - 
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6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:   

 NEMLEGES 

7. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke: 

 NEMLEGES 

A polgármestert megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az önkormányzat 

hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való közzétételéről. 

Felelősök: Valánszki Róbert polgármester 

Szarka Andrea aljegyző 

Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető  

Határidő: azonnal 


