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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 31/2018.(III.29.) számú határozatával jóváhagyta Polgár Város Önkormányzatának 

2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése kimondja hogy: 
 

„42.§. (3) 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 mellékelt közbeszerzési tervben törlésre került a TOP-3.1.1-15. „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” (Polgár vasútállomás és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye megyehatár között kerékpárút 

létesítése), valamint a VP6-7.2.1.-7.4.2.-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” (Polgár külterület 0723, 

0729,064,064/2 hrsz.-ú közutak felújítása) beruházások eljárásai. A projektek közbeszerzési eljárása 2019-

ben lesznek lefolytatva. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Polgár, 2018. december 5. 

 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 

Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 

2018. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítását” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, 

hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv közzétételéről a város honlapján. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

  



1. sz. melléklet 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2018. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

   

TOP-1.4.1-15. „A foglakoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde kapacitásfejlesztése 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2018. 

november 

TOP-1.1.3-15. „Helyi gazdaságfejlesztés” 

Piactér és környékének rehabilitációja 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2018. 

november 

TOP-3.2.1-15. „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” 

Városgondnokság területén lévő lapostetős épületének 

korszerűsítése, energia hatékonyságának javítása, 

napelemrendszerek telepítése (városgondnokság, strandfürdő) 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2018. 

július 

   

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

   

Árubeszerzések  

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

   

Szolgáltatás beszerzések 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

 

 

A 2018. évi közbeszerzési terv módosítását a Képviselő-testület a ……………. sz. határozatával jóváhagyta. 

 

 

Polgár, 2018. december 5. 

 

1.  


