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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

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

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.” 

 

A 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet kiadási tételei között 

a közbeszerzési értékhatárt elérő projektek nem szerepelnek. Azonban saját belső 

gyakorlatunk szerint a közbeszerzési szabályok figyelembevételével járunk el, azzal az 

eltéréssel, hogy az ajánlati felhívást nem a Közbeszerzések Tanács honlapján tesszük közzé, 

hanem legalább három lehetséges ajánlattevőtől közvetlenül kérünk be árajánlatot. 

A költségvetésben két nagyobb értékű beruházást terveztünk, az egyik a temetőbővítés és 

ravatalozó felújítás, a másik a belterületi utak felújítása. 

 

Tekintettel arra, hogy 2011. augusztus 21-én hatályba lépett az új Kbt., ezért a közbeszerzési 

szabályzat módosítása is indokolttá vált. 

 

A fentiek alapján a közbeszerzési szabályzat és a 2012. évi közbeszerzési terv tervezetét az 

előterjesztés melléklete tartalmazza. 

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

javaslat elfogadására.  

 

Eplény, 2012. március 21. 

 

 

 Fiskál János  

 polgármester  
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Határozati javaslat: 

 

1./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2012. (III.29.) Kt. számú határozata  

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eplény Községi Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Egyidejűleg a 70/2009.(IX.30.) Kt. számú határozatával elfogadott Közbeszerzési 

Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: 2012. április 1-től folyamatos  

 

 

2./ 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

……../2012. (III.29.) Kt. számú határozata  

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 

tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.  

 

 

Felelős: Fiskál János polgármester  

Határidő: folyamatos  


