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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 42-43. §-ai rögzítik az helyi önkormányzatok, 

mint ajánlatkérő szervezetek kötelezettségét az éves közbeszerzési terv elkészítésére és közzétételére 

vonatkozóan az alábbiak szerint: 

„Az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. 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. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is." 

 

Az ajánlatkérő köteles az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) közzétenni 

a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul. 

A közbeszerzési terv minimális adattartalmát az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozza. Eszerint az ajánlatkérő a közbeszerzési terv 

minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja: 



  

a) a közbeszerzés tárgyát, 

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

d) a tervezett eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott 118/2020. (IV. 06.) számú 

határozatban az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve elfogadásra került. Az elfogadott 

közbeszerzési terv az Önkormányzat honlapján, továbbá az EKR-ben közzétételre került. 

A közbeszerzési terv 1. számú módosítása a 277/2020. (VI.25.). számú Képviselő-testületi 

határozatban a 2. számú módosítása a 330/2020. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozat 6. 

pontjában elfogadásra került. A közbeszerzési terv módosításai az Önkormányzat honlapján, továbbá 

az EKR-ben közzétételre került. 

A közbeszerzési terv 1. számú módosításakor belekerült az „Orvosi eszközök, bútorok, valamint 

informatikai eszközök beszerzése” (Közbeszerzési terv 1. sz. módosítás 18. sora szerinti eljárás) 

tárgyú eljárás. 

Az „Orvosi eszközök, bútorok, valamint informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás előkészítése során szükségessé vált több közbeszerzési eljárásra történő megbontására az 

alábbiak szerint: 

1. Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan bútorok beszerzése; 

2. Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése; 

3. Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan diagnosztikai orvostechnológiai eszközök 

beszerzése; 

4. Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan műtőfelszerelések beszerzése; 

5. Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan orvostechnológiai eszközök beszerzése. 

A közbeszerzési terv 1. számú módosításában lévő „Orvosi eszközök, bútorok, valamint informatikai 

eszközök beszerzése” 18. sora törlésre került. 

A Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező az 

Önkormányzat közbeszerzési tervének 3. számú módosítását elkészítette, amelyet Képviselő-testület 

elé kívánja terjeszteni. 

II. A beterjesztés indoka 

A 2020. évi közbeszerzési terv 3. számú módosításának jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése 

szükséges. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési terv 3. számú módosításának jóváhagyása. A 

közbeszerzési terv 3. számú módosításában szereplő feladatok és hozzárendelt becsült értékek fedezete 

a 2020. évi költségvetésben, a 2019. évi költségvetés maradvány terhére és pályázati támogatásból 

biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 42-43. §-ai, valamint az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. §. 

A Képviselő-testület hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdésén 

alapul. 



  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati 

rendelet 7. mellékletének 1.2.5. pontja alapján véleményezi az előterjesztést. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 

szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. 

Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 

bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának. 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében, 

valamint a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: 2020. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítása 

2. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020.(XI….) számú határozata 

2020. évi közbeszerzési terv módosítására 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete helyett eljáró 

Polgármester úgy dönt, hogy: 

1. jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítását és felkéri a 

polgármestert annak aláírására; 

 

2. polgármester intézkedjen a közbeszerzési terv 3. számú módosítás közzétételéről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetében: 2020. november .., aláírás esetében 2020. november …, 2. pont estében: 

2020. november … 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály 

Közbeszerzési és Pályázatkezelő Iroda 

.  

Budapest, 2020. november .. 

 

 Pikó András 

 polgármester 



 

  

2. számú melléklet 

.…../2020. (XI….) számú határozat 

2020. évi közbeszerzési terv módosítására 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében, 

valamint a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 

gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. jóváhagyom az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terv 3. számú módosítását; 

 

2. intézkedem a közbeszerzési terv 3. számú módosítás közzétételéről. 

 

Határidő: 2. pont estében: 2020. november … 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 

Pályázatkezelő Iroda 

 

Budapest, 2020. november   . 

 Pikó András 

 polgármester
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