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Tárgy:  

           A.)  Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

           B.)   Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 

 

 

Előadó: Fiskál János polgármester  

 

Előterjesztés tartalma:  2 határozati javaslat  

 

Szavazás módja: egyszerű többség  

 

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Harsányi István csoportvezető 

 

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Lőczi Árpád csoportvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése 

szerint a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. fejezet 

szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre 

feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 

nyilvános. 

 

   A Kbt. 33. § (3) bekezdése rendelkezik még az alábbiakról is:  

„ A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 

eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 

egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet kiadási 

tételei között, a közbeszerzési értékhatárt elérő projektek, a temetőbővítés és ravatalozó felújítás 

(nettó 20 967 eFt) is szerepel. 

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati feladatellátásban jelentős változások történtek, és ez 

több ponton is érinti a közbeszerzési szabályzatot, ezért annak aktualizálása, módosítása 

indokolttá vált.  

 

A fentiek alapján a közbeszerzési szabályzat és a 2013. évi közbeszerzési terv tervezetét az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslatok 

elfogadására.  

 

Eplény, 2013. március 19.  

 

 

                                                                              Fiskál János  

 

 

 

 

 



 3  

 

A./ 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2013. (….) határozata 

 

a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatát, a határozat 

mellékletének megfelelően, 2013. április 1. napjával jóváhagyja.  

 

Egyidejűleg, a 25/2012. (III. 29.) Kt. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: 2013. április 1-től folyamatos a szabályzat alkalmazása 

 

 

Eplény, 2013. március 27.  

 

 

 Fiskál János s.k.                                                Dr. Mohos Gábor s.k. 

 polgármester                                                                jegyző 

 

 

 

B./ 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……../2013. (…..) határozata 

 

Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervét a határozat mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.  

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

Eplény, 2013. március 27. 

 

 

 

 Fiskál János s.k.                                                Dr. Mohos Gábor s.k. 

 polgármester                                                                jegyző 

 


