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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. augusztus 9. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 42. § (1) bekezdése 

alapján, az 57/2018. (III.27.) Kt. határozattal elfogadta az önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv nyilvános, a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

honlapon megtekinthető. 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 6.3. pontja szerint 

„A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest 

módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható 

okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült. Ezekben az esetekben a 

képviselő-testületnek a közbeszerzési tervet módosítania kell az ilyen igény vagy egyéb 

változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

 

A módosításról a jegyző gondoskodik a képviselő-testület döntése alapján. 

 

Ebben az évben a következő pályázatainkat érinti változás:  

 

- TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével – A Medgyesegyházi Varázserdő 

Óvoda infrastrukturális fejlesztése” – Az első körös eljárás a kivitelező kiválasztására 

eredménytelen volt, ezért tolódott ki, változott az építés és a projekt befejezési 

határideje, illetve némileg módosult az eljárásrend. 

- TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – 

Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése” – Az első körös 

eljárás a kivitelező kiválasztására eredménytelen volt, ezért tolódott ki, változott az 

építés és a projekt befejezési határideje, illetve némileg módosult az eljárásrend. 

- VP6-7.2.1-7.4.2.1-16 „Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés Medgyesegyháza 

településen” – Az első körös eljárás a közbeszerzési szakértő kiválasztására 

eredménytelen volt, ezért változik a kivitelezés kezdési időpontja. 

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely létesítése” – 

A támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága, jelenleg a közbeszerzési szakértő kiválasztása van 

folyamatban. 

- „Mini bölcsőde kialakítása” – Az építési beruházás ugyan nem éri el a nemzeti 

értékhatárt (nettó 25 millió forint), de az egybeszámítás szabályai értelmében 

szükséges volt a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás megindítása. 

 

A tervezett határidők változásai a közbeszerzési tervbe beépítésre kerültek. 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap


 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítását a mellékletnek megfelelően 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester    

              dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 08. 

 

      

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                 polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

2018. évi közbeszerzési terve 
 

 A közbeszerzés tárgya   CPV kód 
Becsült érték 

(HUF) 

Irányadó 

eljárásrend 

(nemzeti, 

uniós) 

 Tervezett eljárás 

típus (pl. nyílt, 

összefoglaló 

tájékoztatással 

induló, 115. § 

szerinti, stb.) 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés  

       

 II. Építési beruházás 

TOP-1.4.1-15 

„A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, 

közszolgáltatások 

fejlesztésével – A 

Medgyesegyházi 

Varázserdő Óvoda 

infrastrukturális fejlesztése” 

45214100-1 35.433.071.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 113. § 

szerint 
2018. július 2019. május 31. 

TOP-2.1.2-15 

„Zöld város 

kialakítása - Zöld 

város kialakítása 

Medgyesegyházán” 

 

45212100-7 
146.665.433.- 

Ft 
nemzeti 

nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2018. április 2019. október 31. 

 

TOP-4.1.1-15 

„Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése - 

Medgyesegyháza 

Egészségügyi központ 

infrastrukturális fejlesztése” 

45215100-8 42.519.684.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 113. § 

szerint 
2018. július 2018. december 31. 



 

TOP-4.3.1-15  

„Leromlott városi területek 

rehabilitációja – Lászlótelep 

szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” 

45262690-4 
107.598.771.- 

Ft 
nemzeti 

nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2018. április 2019. július 31. 

VP6-7.2.1-7.4.2.1-16 

„Külterületi utak felújítása 

és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza 

településen” 

45233228-3 75.916.362.- Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2018 ősz  2019. december 31. 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi 

termelői piac kialakítása, 

fedett árusítóhely létesítése” 

45213140-6 37.104.721.-Ft nemzeti 
nyílt, a Kbt. 115. § 

szerint 
2018 ősz 

2020. január 31. 

 

„Mini bölcsőde kialakítása” 45000000-7 7.385.000.- Ft nemzeti nyílt, a Kbt. 115 § 2018. július 2018. augusztus 

 III. Szolgáltatás-megrendelés 

       

IV. Építési koncesszió 

       

V. Szolgáltatási koncesszió 

       

VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések 

       

 

 


