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Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési terv beterjesztése
Melléklet: 1 db közbeszerzési terv

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a 6 §
(1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet az
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik minden önállóan működő és önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ezért minden intézménynek külön-külön
kell közbeszerzési tervet készíteni.
Az intézményvezetőkkel áttekintésre került a költségvetés, amely szerint 2012. évben
intézményeknél előreláthatóan intézményi szinten nem kerül sor közbeszerzési
eljárás lefolytatásra.
A törvény a közbeszerzési tervben szereplő eljárások lefolytatását nem teszi
kötelezővé, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az előre nem látható okokból eredő
közbeszerzési igényekkel későbbiekben a terv, módosításra kerüljön.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztéshez az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselőtestület elé:
…../2012. (III. 28.) Kt.h.
Tárgy: Csanádpalota város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása.
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Határozat
Csanádpalota
Város
önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése
alapján – Csanádpalota város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési
tervét az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint jóváhagyja.
Csanádpalota
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél
intézményi szinten – előreláthatóan – 2012. évben a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó árubeszerzése, beruházása és szolgáltatás
megrendelése nem lesz.
Határozatról értesítést kapnak:
1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota
3.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója,
4.) Kelemen László Művelődési Ház igazgatója
5.) Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltat vezetője
6.) Városi Könyvtár vezetője
7.) Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Pénzügyi Csoportja, Csanádpalota
8.) Bán Teodóra pályázatkezelő

Csanádpalota, 2012. március 22.

Tisztelettel:

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztés készítette: Bán Teodóra pályázatkezelő

