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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére 

 

Tárgy: A közös önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a az alábbiak szerint rendelkezik 

az ajánlatkérők, így a nemzetiségi önkormányzatok tervkészítési kötelezettségéről: 

„(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - 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 ajánlatkérőnek legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános.  

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

(3) 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.  

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”  

 

Tekintettel az elfogadott költségvetésre, javaslom, hogy a 2017. évi nemleges közbeszerzési 

tervet a testületek hagyják jóvá. 

Határozati javaslatok: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyásáról.   

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati 

hivatal 2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata a közös hivatal 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról.   

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal 

2017. évi nemleges közbeszerzési tervét jóváhagyja azzal, hogy közbeszerzési 

értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Segesd, 2017. február 7. 

 

 dr. Varga Katalin 

 jegyző 
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Jóváhagyta:  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a __/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozatával. 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a __/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozatával. 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a __/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozatával. 

 

 

     Péntek László            Pusztai László              Tamás Csaba         dr. Varga Katalin 

      polgármester              polgármester                polgármester                        jegyző 


