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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdése szerint az 
ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni közbeszerzéseikről. 
 
A 2015. évben induló beruházások a következők lesznek: 
 
1.) Iskolaépítés Izsákon: 
A beruházás szerepel Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
Beruházási Alapok (20. cím, 25 alcím, 20. jogcímcsoport) részben. Az előirányzat 4.479,0 
millió forint. A bonyolítással kapcsolatos főbb szabályok önálló kormányrendeletben 
kerülnek közzétételre. 
 
2.) „ Izsák és térsége szennyvízberuházása” 
A pályázat még a   KEOP - 1.2.0/09-11-2013-0028.  azonosítási szám alatt kerül 
befogadásra,de átkerült a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programba (KEHOP) A 
területet felügyelő és irányító Nemzeti Fejlesztési Programirodával az egyeztetés megtörtént, 
az önerőről Képviselő-testületünk döntést hozott.  
 
A projekt tervezett költsége 561.561.200 forint. A pályázat elbírálása folyamatban van, a 
döntés függvényében kerül sor közbeszerzés lebonyolítására. A projekt várható indulási ideje: 
2016 tavasza. 
 
3.) Energetikai fejlesztés Izsákon”  
A pályázat a KEOP-4.10-0/N/14-201-0191. azonosítási számmal nyert, a  teljes bekerülési 
költség 22.415.703 forint, ebből pályázati támogatás 16.126.405 forint ( 71,94 %), az önerő 
6.089.298,- forint (28,06 %). 
 
Eljárás tárgya. Napelemes modulok felszerelése 
Eljárásrend:     nemzeti 
Nettó érték:     17.650.160 Ft     
Eljárás tervezett indítása: a pályázat benyújtásának feltétele volt egy előzetes 
                                         eljárás lefolytatása.  
 
 
Természetesen amennyiben változás következik be a jelenlegi helyzetben, akkor a soron 
következő ülésen módosítani fogom előterjesztésemet. 
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Kérem a leírtak elfogadását. 
 
I z s á k, 2015. február 18. 
 
                                                                                            (: Mondok József:) 
                                                                                                 polgármester 
                                         
         
                 
Határozat-tervezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi közbeszerzési 
tervről szóló előterjesztést elfogadja. Amennyiben közbeszerzés köteles projekt indulhat Izsák 
Város Önkormányzatánál, akkor a bekövetkezését követő testületi ülésen a tervet módosítani 
kell. 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős:   Mondok József polgármester. 


