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ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 30-i ülésére
Tárgy: Javaslat Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)
bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, így a c) pont
szerinti helyi önkormányzatok és minden költségvetési szerv a költségvetési év elején,
legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie, továbbá a
közbeszerzési terv nyilvános.
A törvény a közbeszerzési tervben szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét nem írja
elő, ugyanakkor lehetővé teszi ajánlatkérő számára, hogy a tervben nem szereplő vagy a
tervben foglaltakhoz képest módosított eljárást is lefolytasson a közbeszerzési terv egyidejű
módosítása mellett, a módosítás indokának megjelölésével.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a közbeszerzési tervet, valamint annak
módosításait, azok elfogadását követően az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben
az adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján –
haladéktalanul köteles közzétenni.
A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik minden költségevetési szerv, ezért minden
intézménynek külön-külön kell közbeszerzési tervet készíteni.
Az intézményvezetőkkel áttekintésre került a költségvetés, amely szerint 2016. évben
előreláthatóan intézményi szinten nem kerül sor közbeszerzési eljárás lefolytatásra.
Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi
ismereteinek birtokában került előterjesztésre Csanádpalota Város Önkormányzatának 2016.
évi közbeszerzési terve azzal, hogy a későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén a
terv módosítása az év folyamán bármikor kezdeményezhető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni
szíveskedjen és határozzon elfogadásának kérdésében.

HATÁROZATI JAVASLAT
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja
Csanádpalota Város Önkormányzatának az előterjesztés mellékletét képező 2016. évi
összesített közbeszerzési tervét.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a felügyelete
alá tartozó költségvetési szerveknél intézményi szinten – előreláthatóan – 2016. évben a
közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó árubeszerzése, beruházása és szolgáltatás
megrendelése nem lesz.

Felelős: Kovács Sándor, polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül: Csanádpalota Város Polgármestere
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény vezetője
Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője
Kelemen László Művelődési Ház vezetője
Városi Könyvtár vezetője
Csanádpalota, 2016. március 25.
Kovács Sándor
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bán Teodóra, pályázatkezelő

