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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. november 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 
módosítása 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
 Parapatics Tamás irodavezető 
 Ságvári Lászlóné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző  
  
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
    

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 
bekezdése értelmében Tapolca Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti ajánlatkérő, a költségvetési év elején éves összesített közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.  
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete feladat-, és hatáskörében eljárva Tapolca Város Polgármestere a 45/2020. (IV.20.) 
számú határozattal az idei évre szóló közbeszerzési tervet elfogadta, figyelemmel a kihirdetett 
veszélyhelyzetre, közbeszerzéssel érintett beruházást, szolgáltatást nem tervezve.  
 
A Kbt. 42. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési 
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A következőben felsorolt projektek megvalósítási folyamata előrehaladása miatt a közbeszerzési 
tervet módosítani szükséges: 
 
 a TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 azonosító számú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Tapolcán” című projekt keretében mélyépítési munkák kivitelezése építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges; 
 

 az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Tapolcán és környékén” című projekt keretében rendezvényszervezés és célcsoport 
foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek szolgáltatás megrendelés tárgyú 
közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges.  

 
A módosított közbeszerzési terv jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési 
tervének módosítását elfogadja.  
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Tapolca, 2020. november 2. 
 
 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



1. sz. melléklet 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata 
2020. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
 
 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége Irányadó 
eljárásrend Tervezett eljárás típus 

 Az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

 I. Árubeszerzés      

- - - --  

  II. Építési beruházás       

TOP-3.1.1.16-VE1-2017-00009 azonosító számú,  
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 

keretében  
mélyépítési munkák kivitelezése 

nemzeti Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás november 2020. december 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú,  
”Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 

projekt keretében  
képzés szolgáltatás megrendelés 

uniós Kbt. 49. § (1) a) pontja szerinti 
eljárásrend november 2020. december 

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú,  
”Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című 

projekt keretében  
rendezvényszervezés szolgáltatás megrendelés 

uniós Kbt. 49. § (1) a) pontja szerinti 
eljárásrend november 2020. december  

 


