
                                                                                                     

   

 

Szentgotthárd Város  

Polgármestere 

Szt/262-47/2021. szám 

 

 

V/47/2021. számú Határozat 

 

                 

  

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárd Város 

Önkormányzata 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint jóváhagyja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés 2. 

számú  melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

 

Szentgotthárd, 2021. március 31.   

 

                                                                                              Huszár Gábor 

                                                                                             polgármester



1. számú melléklet 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
2021. évi közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzés tárgya  
  Közbeszerzés 

tervezett mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

I. Építési beruházás 

1.  

SZEOB Tótágas Bölcsődéjének 

férőhely bővítése (TOP-1.4.1.-

19-VS1-00012) 

- Nemzeti eljárásrend 
Kbt. 117. §. tárgyalásos 

eljárás 
2021. II. n.év  2022. III. n.év 

2. 
Szentgotthárdi csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése 
- Nemzeti eljárásrend Kbt. 117.§. tárgyalásos 2021.III. n.év 2022. III. n.év. 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester  47 /2021.(III.30.)  sz. Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2021. .március 31. 

 

 Huszár Gábor 

                 polgármester 
  



2. számú melléklet 

Szentgotthárd Közös Önkormányzati Hivatal 
2020. évi közbeszerzési terve 

 

   A közbeszerzés tárgya  
  Közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

Közbeszerzésre 

irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási fajtája 

 Időbeli ütemezés 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható  

időpontja  

 

- - - - - -  - 

  

Záradék:  

 

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd Város Polgármester 47/2021.(III.30.)  sz. Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 

 

Szentgotthárd, 2021. március 31. 

 Huszár Gábor 

 Polgármester 

 
 


