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Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
001/1-14/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i 
üléséről. 
 
Napirend: Abony Város Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a 2003. évi CXXIX. 
tv. 16. §. (1) alapján kötelezően elkészített 2008. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzés elfogadása 
 

138/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a 2003. évi CXXIX. tv. 
16. §. (1) alapján kötelezően elkészített 2008. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzés elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. tv. 16. §. (1) biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzata, a 2008. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzést elfogadja, a határozat melléklete szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt az éves közbeszerzésekről 

szóló statisztikai összegzés Közbeszerzések Tanácsának határidőben 
(2009. május 31-ig) történő elküldésére. 

 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
Végrehajtásban közreműködik: 
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A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
KÁR-MENTOR Bt. 
A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

 
K.m.f. 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
             polgármester                jegyző 

 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2009. május 4.  
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       jkv. 



138/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 

 

 

Az éves statisztikai összegezés
1
 

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, 
valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

szám 

2. A szervezet típusa: b) 

a) állam és egyes szervezetek – Kbt. 22. § (1) bekezdés a)—c), g)─h) pontok; 

b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi 

önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 

önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), 

valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális 

fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)—k) pontok; 

d) egyéb szervezet. 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 

Kbt. IV. fejezete): 1 darab 240.000.000.-Ft 

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 

Kbt. VI. fejezete): nem volt 

5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és 

értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): egyszerű közbeszerzési eljárás 3 darab 

36.408.229.-, tervpályázati eljárás nem volt. 

6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. 

fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban 

kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket: 

 

Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 1 240.000.000.-Ft 

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

                                                           
1
 A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. 

§-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával 

kell elkészíteni és megküldeni. 

 



keretmegállapodásos   

versenypárbeszéd 
  

Összes   

 

 

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

22.86.70.00-5 Magyarország 1 240.000.000.- 1 240.000.000.- 

      

      

      

Összes közbeszerzés 1 240.000.000.- 1 240.000.000.- 

 

Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos   

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

 

Építési koncesszió 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  



meghívásos   

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

Szolgáltatás-megrendelés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos   

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

tervpályázat 
  

egyszerűsített (Kbt. 4. 

melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 
  

 

 

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      



      

Összes közbeszerzés     

 

Szolgáltatási koncesszió 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi 

táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve): 

 

Árubeszerzés 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 125. § (1)  125. § (2) a) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 

közbeszerzés 

        

 

 

        

 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 



           

           

           

           

Összes 

közbeszerzés 

          

 

 

Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (4) d) 257. § (2) a)* 257. § (2) b)* 257. § (2) c)* Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 

közbeszerzés 

          

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem 

tölthetők ki. 

 

Építési beruházás/Építési koncesszió 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) c) 125. § (1) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 

közbeszerzés 

        

 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 

közbeszerzés 

        

 

Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (3) b) 139. § (2)* 257. § (2) b)** 257. § (2) c)**  Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 

közbeszerzés 

          

*Csak építési koncesszió esetében. 



** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem 

tölthetők ki. 

 

Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) d) 125. § (1) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 

közbeszerzés 

        

 
Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 125. § (3) b) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 

közbeszerzés 

          

 

Nyertes  

székhelye 

(ország) 

125. § (5) 257. § (2) b)* 257. § (2) c)* 267. § (2)**  Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 

közbeszerzés 

          

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem 

tölthetők ki. 

** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.   

 

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi 

értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: 

9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: 

11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: 

12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 

57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) 

pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek 

figyelembevételre (zöld közbeszerzés): 

 



Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe: 

2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre: 

a) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz 

tekintetében; 

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia 

tekintetében; 

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia 

tekintetében; 

d) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz 

tekintetében; 

e) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más 

szilárd tüzelőanyag tekintetében; 

f) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés 

tekintetében; 

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi 

vasúti közlekedést; 

h) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér 

tekintetében; 

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér 

tekintetében; 

j) a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység. 

 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 

Kbt. V. fejezete): 

4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 

Kbt. VII. fejezete): 

5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és VII. 

fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban 

kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket: 

 

Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
  



tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos   

Összes 
  

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt   

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

Összes   

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

 



Szolgáltatás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 

induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 

meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

tervpályázat 
  

egyszerűsített (Kbt. 4. 

melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 
  

 

A beszerzés  

CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 

székhelye 

(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 

6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 

7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke: 

8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: 

9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 

57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) 

pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek 

figyelembevételre (zöld közbeszerzés):  

 

 


