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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-i ülésére 

az Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosításáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a 

alapján az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt ajánlatkérőnek az EKR-ben közzé kell tennie. 

 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá 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. 

 

Az Önkormányzatnak az idei évi költségvetési rendelete alapján közbeszerzésnek 

minősülő beszerzései alapján elkészült a közbeszerzési terv, melyet a képviselő-testület a 

39/2022.(II.17.) számú határozatával fogadott el.  

 

A közbeszerzési terv elfogadását követően két újabb közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának igénye merült fel, így a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján módosítanunk 

szükséges a közbeszerzési tervet. Egyúttal átvezetésre kerül a kerékpárút közbeszerzés 

megnevezésének változása – mivel megbízás alapján nem csak a Marcalit érintő szakaszra 

vonatkozóan, hanem a teljes kerékpárútra vonatkozó eljárást is Önkormányzatunk folytatja 

le -, illetve ahol a tervezetthez képest később kerül sor az eljárás megindítására, ott ezt a 

változást is átvezettük a terven. 

 

A módosított közbeszerzési tervet a jelen előterjesztéshez mellékelem. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen 

meghozni. 
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Határozati javaslat 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

módosított éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester 

Határidő: azonnal (a közbeszerzési terv közzétételére) 

     folyamatos (a közbeszerzési terv végrehajtására) 

 

 

Marcali, 2022. augusztus 26. 

 

 

 

                                                                                                            Dr. Sütő László  

                                                                                                              polgármester 
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Marcali Város Önkormányzatának  

2022. évi módosított éves összesített közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, 

Rákóczi u. 11.; ajánlatkérő azonosítója: AK04910; EKR azonosító: EKRSZ_91626336; képviseli: 

dr. Sütő László polgármester), mint ajánlatkérő a 2022. évben várhatóan az alábbi közbeszerzési 

eljárásokat fogja lefolytatni: 

 

 A beszerzés tárgya, tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 

Alkalmazandó 

eljárásrend, a 

tervezett eljárás 

fajtája 

A szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

1. Villamos energia beszerzése 

Marcali Város Önkormányzata részére 

2022-2023. évre 

I. rész:  

Profilos fogyasztási helyek: 293 MWh 

II. rész:  

Távleolvasott fogyasztási helyek: 825 

MWh 

III. rész:  

Közvilágítási célú villamos-energia: 1030 

MWh 

 

2022. III. 

negyedév 

Kbt. Második 

Része  

(uniós 

eljárásrend); 

nyílt eljárás 

 

2023. 

december 31. 

24:00 óra 

2. Közvilágítási hálózat rekonstrukciója, 

bővítése 

2022. I. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része (nemzeti 

eljárásrend) Kbt. 

115. § szerinti 

eljárás 

 

 

 

2022. III. 

negyedév 

3. Marcali-Mesztegnyő kerékpárút 

marcali szakaszának építése 

2022. III. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

2022. IV. 

negyedév 
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szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

 

4. Városközpont megújítása 2022. 

TOP Plusz-1.2.1-21 

2022. IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2024. I. 

negyedév 

5. Városi Fürdő energetikai korszerűsítése 

TOP Plusz-2.1.1-21 

2022. IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.IV. 

negyedév 

6. Könyvtár energetikai korszerűsítése 

TOP Plusz-2.1.1-21 

2022. IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

 

 

 

2023.III. 

negyedév 

7. Gombácska óvoda korszerűsítése 

TOP Plusz-3.3.1-21 önerő: egyéb forrás 

2022. III. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

2023.III. 

negyedév 
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8. Marcali Gyótapuszta városrészi kultúrház 

épületének energetikai korszerűsítése 

TOP plusz-2.1.1-21-SO1 

2022. III. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

 

2023.II. 

negyedév 

9. Mélyépítési munkálatok 2022.  

(Az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022.(II.17.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete 

szerint) 

 

2022.I-IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része (nemzeti 

eljárásrend) Kbt. 

115. § szerinti 

eljárás 

2023.II. 

negyedév 

10. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, 

bővítése és üzemeltetése 

2022.IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

5 év 

időtartam 

11. Földgázbeszerzés 2022.IV. 

negyedév 

Kbt. Harmadik 

Része  

(nemzeti 

eljárásrend); 

Kbt. 112. § (1) 

bek. b) pontja 

szerinti 

(hirdetménnyel 

induló) nyílt 

eljárás 

2023.12.31. 

 

A közbeszerzési tervet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2022.(VIII. .) 

számú határozatával jóváhagyta.  

 

 

 

Marcali, 2022. augusztus 26.                             

 

 

                                                                                                 Dr. Sütő László 

                                                                                                   polgármester   
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