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Tisztelt KépviselR-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. (XII. 19.) Korm. rendelet 

7. § (5) bekezdése rendelkezik a közbeszerzési tervben kötelezően feltüntetendő minimális 
adattartalomról. 
 

A fenti szabályozásokat figyelembe véve elkészítettük az Önkormányzat 2023. évi 
közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. Az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásához, illetve a már megítélt hazai és európai 
uniós támogatási források felhasználásához kapcsolódó beszerzési igények alapján Tapolca 
Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve 1 db árubeszerzés, 4 db építési beruházás, 
valamint 0 db szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárást tartalmaz. 

 

Tervezett közbeszerzési eljárások: 
 

1.) Villamos energia beszerzése 

 



Általános felhasználású és közvilágítási célú villamos energia beszerzése a 2024.01.01 00:00 – 

2025.12.31 24:00 közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi 
szerződés keretében.  
 

2.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003 azonosító számú „Élhető Tapolca” 
elnevezésű projekt keretében építési beruházás megvalósítása 

 

A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás fenntartható közlekedésfejlesztést, 
valamint belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztést tartalmaz. A fenntartható közlekedésfejlesztés 
keretében gyalogátkelő és személygépkocsi parkoló létesítése valósul meg a Köztársaság tér és 
az Ady Endre utca találkozásánál, valamint forgalomcsillapítást célzó átalakítások a Kossuth 

Lajos utcában. A belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése keretében pedig parkfejlesztés, illetve 

rekonstrukció történik Tapolca keleti és déli városrészén. 

 

3.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 azonosító számú „A Tapolcai Kertvárosi 
Óvoda és a tapolcai Wass Albert Könyvtár energetikai korszerűsítése, napelem 
rendszerek telepítése” elnevezésű projekt keretében, valamint saját finanszírozású 

beruházás keretében napelem rendszerek telepítése 

 

A projekt keretében a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményének épületén, valamint a 
Wass Albert Könyvtár épületén kerül elhelyezésre új napelem rendszer. Az Óvoda esetében a 
napelem létesítés tetőfelújítást igényel. 
A képviselő-testület által elfogadott 2023. évi költségvetés beruházási előirányzatai között négy 
további intézmény épületét érintő napelem telepítést tartalmaz (Tapolcai Közös Önk. Hivatal, 
Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Csobánc Művelődési Ház), melyek finanszírozása saját 
forrásból valósul meg. 
 

4.) ABTV-SMARTGRID projekt keretében építési beruházás megvalósítása 

 

A projekt négy települési önkormányzat (Ajka, Balatonfüred, Tapolca és Várpalota) 
együttműködésével valósul meg konzorciumi formában. A projekt konzorciumvezető 
települése Ajka. A projekt keretében megvalósítani tervezett közbeszerzést a konzorciumvezető 
település önkormányzata fogja lebonyolítani, azonban az eljárást Tapolca Város 
Önkormányzata közbeszerzési tervében is szerepeltetni kell. 
A projekt keretében új HMKE napelemes rendszer létesítése valósul meg 5 önkormányzati 
tulajdonú épületen. 
 

5.) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 azonosító számú „A tapolcai gyermekorvosi 
alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése” elnevezésű projekt keretében építési 
beruházás megvalósítása 

 

A 2023. év január végén értesültünk arról, hogy a projekt támogatásban részesült. A vonatkozó 
támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. 
A projekt fő célja az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése 
struktúraátalakítás keretében, egy használaton kívüli épület (8300 Tapolca, Ady Endre u.1.) 

felújításával egy új egészségügyi intézmény létrehozása, ahol két gyermek háziorvosi rendelés 
és védőnői tanácsadói tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása történik majd. A 

felújítás eredményeként egy építészeti, energiatakarossági szempontból korszerűnek mondható 
épületet kap az ellátás. 
 



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 2023. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  

 

 

 

Tapolca, 2023. március 27. 

 

 

 

 

          Dobó Zoltán 

          polgármester 
 

 

 

 

 

  

 



1. sz. melléklet 
 

Tapolca Város Önkormányzata 

2023. évi közbeszerzési terve 

 

 

A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett eljárás fajtája 

 Az eljárás 
megindításának 

tervezett idRpontja 

SzerzRdés teljesítésének 
várható idRpontja 

 I. Árubeszerzés      

Villamos energia beszerzése 

 
Tervezett mennyisége: Általános felhasználású és közvilágítási 
célú villamos energia beszerzése a 2024.01.01 00:00 – 

2025.12.31 24:00 közötti időszakban. 

nemzeti Nyílt eljárás 2023. II. negyedév 2025.12.31. 

  II. Építési beruházás       

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00003 azonosító számú 
„Élhető Tapolca” elnevezésű projekt keretében építési 

beruházás megvalósítása 

 
Tervezett mennyisége: Fenntartható közlekedésfejlesztés, 
belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése az egyes városrészeken 

nemzeti Nyílt eljárás 2023. III. negyedév 2025. II. negyedév 

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 azonosító számú „A 

Tapolcai Kertvárosi Óvoda és a tapolcai Wass Albert Könyvtár 
energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése” 
elnevezésű projekt keretében, valamint saját finanszírozású 

beruházás keretében napelem rendszerek telepítése  
 

Tervezett mennyisége: 6 intézményi épületen napelem rendszer 
telepítése 

nemzeti Nyílt eljárás 2023. III. negyedév  2024. I. negyedév 

ABTV-SMARTGRID projekt keretében építési beruházás 
megvalósítása 

 
Tervezett mennyisége: Új HMKE napelemes rendszer létesítése 
5 önkormányzati épületen 

nemzeti Nyílt eljárás 2023. III. negyedév 2024. II. negyedév 



TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 azonosító számú 

„A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat 
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében építési beruházás 

megvalósítása 

 
Tervezett mennyisége: 1 db önkormányzati tulajdonú épület 
felújítása, korszerűsítése 

nemzeti Nyílt eljárás 2023. IV. negyedév 2026. I. negyedév 

III. Szolgáltatás-megrendelés     

- - - - - 

 


