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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 közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 
legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv 
elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén 
megfelelően szerepeltetni kell. 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, 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. 
 
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (IIX. 19.) Korm. rendelet 
7. § (5) bekezdése rendelkezik a közbeszerzési tervben kötelezően feltüntetendő minimális 
adattartalomról. 
 
A fenti szabályozásokat figyelembe véve elkészítettük az Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásához, illetve a már megítélt hazai és európai 
uniós támogatási források felhasználásához kapcsolódó beszerzési igények alapján Tapolca 
Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve 0 db árubeszerzés, 4 db építési beruhás, 
valamint 0 db szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárást tartalmaz. 
 
Tervezett közbeszerzési eljárások: 
 

1.) Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák 
 
A tervezett beruházás belterületi kiszolgáló utak és gyalogutak felújítását tartalmazza 32 
helyszínen. A beruházás során meglévő kavicsos, illetve aszfaltozott utak kapnak új burkolatot 
mart aszfalt, illetve helyenként új aszfalt felhasználásával, továbbá egyes zöldfelülettel 



rendelkező parkolók mart aszfalttal való burkolása valósul meg. A közbeszerzés finanszírozása 
részben hazai központi támogatásból és részben önkormányzati forrásból történik. A 
közbeszerzési eljárás 2022. február 28-án megindításra került. 
 

2.) EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, ”Humán szolgáltatások fejlesztése 
Tapolcán és környékén” című projekthez kapcsolódóan a Malom-tó és környezete 
infrastrukturális fejlesztése 

 
A közbeszerzés az Alsó-tó parti fahíd tartószerkezetének cseréjét megvalósító vállalkozó 
kiválasztására irányul. A közbeszerzés korábbi Kt. döntés alapján önkormányzati forrásból 
valósul meg. 
 

3.) TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosító számú, „Tapolca belterületi csapadékvíz 
hálózat rekonstrukciója” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkák 

 
A tervezett beruházás során Tapolca belterületi csapadékvíz hálózatának rekonstrukciója 
valósul meg a CS 1-0 jelű központi belterületi tehermentesítő főgyűjtő, a CS 2-0 jelű Sallay 
Misi utcai főgyűjtő, valamint a CS 3-0 jelű Barackos lakópark főgyűjtő területeken. A 
beruházás engedélyköteles. A vízjogi létesítési engedélyt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hatósági Osztálya 2022. 03. 03. dátummal kiadta. A közbeszerzés finanszírozása 
európai uniós támogatási forrásból (TOP), valamint önkormányzati saját forrásból történik. 
 

4.) „Zöld Tapolca” című projekt keretében a Tapolca, 3437/96 hrsz. alatt meglévő 
közösségi tér korszerűsítése 

 
A tervezett beruházás során a Tapolca, 3437/96. hrsz. alatti, kivett közterület besorolású 
ingatlanon található játszótér és sportpálya felújítása, valamint e létesítményeket övező 
zöldterületek rendezése, megújítása valósul meg. A közbeszerzés finanszírozása hazai 
támogatási forrásból (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával) és 
önkormányzati önerőből valósul meg. 
 
Tapolca Város Önkormányzata 161/2020. (XII.23.) számú Kt. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet és annak módosítását a Képviselő-
testület fogadja el. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt esetben 
a polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a Képviselő-
testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

 
 
Tapolca, 2022. március 17. 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata 
2022. évi közbeszerzési terve 

 
 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárás fajtája 

 Az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja 

 I. Árubeszerzés      

- - - - - 

  II. Építési beruházás       

Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák 

 
Mennyisége: belterületi kiszolgáló utak és gyalogutak felújítása 
összesen 32 helyszínen 

nemzeti Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 2022. február 2022. augusztus 

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosító számú, 
”Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” 
című projekthez kapcsolódóan a Malom-tó és környezete 

infrastrukturális fejlesztése 

 
Mennyisége: Tapolca, Alsó-tó parti fahíd tartószerkezetének 
cseréje 

nemzeti Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 2022. március 2022. július 

TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00039 azonosító számú, „Tapolca 
belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciója” című projekt 

keretében megvalósítandó kivitelezési munkák 

 
Mennyisége: csapadékvíz elvezetés kialakítása:  
CS 1-0 jelű központi belterületi tehermentesítő főgyűjtő 153,4 
m hosszán TB 60/100/80 beton mederelem létesítése fedlappal, 
155,9 m hosszán TB 100/186/120 beton mederelem létesítése 
fedlappal, 504,2 m hosszán DN1400 vasbeton csatorna 
kialakítása; CS 2-0 jelű Sallai Misi utcai főgyűjtő 18,1 m 
hosszán DN500 vasbeton csatorna, 45,3 m hosszán DN800 

nemzeti 
Kbt. 112. § (1) bek. b) pont 

szerinti nyílt eljárás 
2022. április 2022. szeptember 



vasbeton csatorna, 76,3 m hosszán DN1000 vasbeton csatorna, 
109,8 m hosszán DN1200 vasbeton csatorna kialakítása; CS 3-0 
jelű Barackos lakópark főgyűjtő 79,5 m hosszán DN800 
vasbeton csatorna, 80,8 m hosszán DN1200 vasbeton csatorna 
kialakítása. 

„Zöld Tapolca” című projekt keretében a Tapolca, 3437/96 
hrsz. alatt meglévő közösségi tér korszerűsítése 

 
Mennyisége: zöld- és cserjefelület megújítása, multifunkciós, 
vízelnyelő, öntött gumiburkolatú sportpálya kiépítése, játszótéri 
eszközök, utcabútorok, szeméttartók, sporteszközök, 
napvitorlák, kerékpártároló, információs tábla beszerzése, 
telepítése. 

nemzeti Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás 2022. április 2022. október 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

- - - - - 

 


