
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 1-ei ülésére  

 

Tárgy:   2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Kovács Anikó pályázati referens 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/590-1/2022 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzéseiről.  

 

A nemzeti közbeszerzési értékhatár 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig: 

- árubeszerzés esetében nettó 15 millió forint;  

- építési beruházás esetében nettó 50 millió forint; 

- szolgáltatás megrendelése esetében nettó 15 millió forint. 

 

A közbeszerzési tervben 2 eljárás szerepel: 

- Dunaföldvár mezőgazdasági földút korszerűsítése VP6-7.2.1.1-21 

- Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása 

 

A közbeszerzési értékhatárok figyelembevétele, illetve a becsült értékek megállapítása az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett összegekkel történt.  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 közbeszerzési terv az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával a 

közbeszerzési tervet jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Dunaföldvár, 2022. február 16. 

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. elfogadja Dunaföldvár Város Önkormányzata közbeszerzéseikre vonatkozó, a határozat 

mellékletét képező 2022. évi közbeszerzési tervét.  

2. a polgármester jogosult a tervben szereplő eljárások megindítására, a szükséges 

intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester  

Határidő:  folyamatban  

 

  



Melléklet a …/2022. (III.1) KT határozathoz 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve 

 

 

Ajánlatkérő: Dunaföldvár Város Önkormányzata  

Ajánlatkérő címe: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. 

Elfogadó határozat száma: ……… 

Aláírásra jogosult: Horváth Zsolt polgármester 

 

  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         

-      

 II. Építési beruházás         

Dunaföldvár mezőgazdasági földút 

korszerűsítése VP6-7.2.1.1-21 
nemzeti Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja  2022. II. negyedév 

2023. IV. 

negyedév 
nem 

Dunaföldvár Béke tér 1. szám alatti ingatlan 

felújítása 
nemzeti Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet 112. § (1) bekezdés b) pontja  2022. II. negyedév 

2023. IV. 

negyedév 
nem 

      

 III. Szolgáltatás-megrendelés         

-      

IV. Építési koncesszió      

-      

V. Szolgáltatási koncesszió      

-      

 

 

Dunaföldvár, 2022. március  

 

                                                                                                                  

                     Horváth Zsolt  

                                                                                                                                                   polgármester sk. 


