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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges 

 

 

 

 

 

Tárgy:          Várpalota Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 

 

 

Előterjesztő:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

 

Előkészítő:     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 
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Az előterjesztést megtárgyalta:  

 -  

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.  

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 

Bérczes Beáta                                        Sándor Tamás                    dr. Ignácz Anita Éva 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. március 22-i ülésén 52/2018 (III.22.) 

képviselő-testületi határozatával elfogadta Várpalota Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 

tervét. 

Az elfogadott tervben új eljárásként szerepeltetni kívánjuk a Várpalota Csík Ferenc park területén lévő 

strand medence bontását. 

Fentieken túl a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kertén belül megvalósuló 

projektek közbeszerzési eljárásai a projektek előrehaladásának és a becsült értékeknek megfelelően 

aktualizálásra kerültek. 

 

Fentiek miatt a közbeszerzési terv módosítására teszek javaslatot. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

Várpalota 2018. augusztus 23. 

 

                                    Campanari-Talabér Márta 

polgármester 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. augusztus 28-i rendkívüli ülésén a következő 

határozatot hozta: 

…/2018. (VIII.28. )képviselő-testületi  

határozat: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2018. évi 

közbeszerzésekre vonatkozó - egységes szerkezetbe foglalt - módosított közbeszerzési tervét jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal  

 

e l f o g a d j a . 

 

Határidő :   a döntés megküldésére : azonnal 

Felelős :    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Várpalota, 2018. augusztus 28. 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                                 dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester                                                                                              jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Melléklet a…./2018. (VIII.28.) határozathoz 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata  

Érintett év: 2018. 

 

 

Sorszám 

 

 

Eljárás elnevezése 

 

 

Rezsim 

 

 

Eljárás fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

dátuma 

Támogatói 

döntés 

rendelkezésre 

áll (igen/nem) 

1. A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés elnevezésű, TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00015 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. 

szeptember 

igen 

2. Zöld város kialakítása Várpalotán elnevezésű, TOP-2.1.2-15-

VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló 

építési beruházás kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

Nemzeti 117. § szerinti eljárás [112. § (1) 

bek. a) pontja] 

2018. 

szeptember 

igen 

3. Zöld város kialakítása Várpalotán elnevezésű, TOP-2.1.2-15-

VE1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében eszközök 

beszerzése 

 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. 

szeptember 

igen 

4. „Vállalkozási szerződés a várpalotai üzletsor homlokzatának 

felújítására TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú 

projekt keretében” 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. 

szeptember 

igen 

5.  TOP projektek keretében megvalósuló marketing tevékenységek  Nemzeti  113.§ (1) bekezdés szerinti 

összefoglaló tájékoztató 

közzétételével induló eljárás 

2018. 

szeptember  

igen 



6. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP-3.1.1-15-

VE1-2016-00014 azonosítószámú 

projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, 

vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. július igen 

7. Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

elnevezésű, TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00030 azonosítószámú 

projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése, 

vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018.május igen 

8. A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00009 

azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezése, vállalkozási szerződés keretében 

 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. május igen 

9. Lakossági, intézményi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

biztosítása Várpalota közigazgatási területén 

Uniós  81.§ szerinti nyílt eljárás 2018. március nem releváns 

10. Várpalota út és járdafelújítási munkák  Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. március igen 

11. Várpalota szennyvíztisztító telep, centrifuga és kapcsolódó 

berendezések beszerzése  

Nemzeti 113. § szerinti nyílt eljárás [112. 

§ (1) bek. b) pontja] 

2018. április nem releváns 

12. Várpalota szennyvíztisztító telep, 1. biológiai reaktor gépészeti 

felújítása 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. április nem releváns 



13.  Várpalota Csík Ferenc park területén lévő régi strand medence 

bontása 

Nemzeti 115. § szerinti nyílt eljárás 2018. augusztus nem releváns 

 

 


