
Az 7. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend:   2011. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása   
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   -  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX (továbbiakban: Kbt.) törvény 5. §-a az 
alábbiakat határozza meg:  

„5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. fejezet szerint eljáró ilyen 
ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a 
költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: 
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek, ha rendelkezik 
honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a 
közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell 
tennie. A 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a 
kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a 
tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

(3) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(4) 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. 

(5) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a 
közbeszerzési tervét megküldeni. 

6. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 
Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, 
illetőleg testületeket. 

(2) 
(3) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési 

szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, 
legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben 
foglaltakat.”. 
 
Fent leírtak értelmében a 2011. évi közbeszerzési tervet jóvá kell hagyni, viszont az nem 
jelenti az abban foglaltak teljesítésének kötelezettségét.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Kbt. 5. §-a.  
 
 
 



III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Jelen döntés meghozatalával kapcsolatban nincs, a határozat tartalma szerinti közbeszerzési 
tervben felsoroltakról a Képviselő-Testület vagy már döntött, vagy folyamatban van. Az ebből 
kifolyólag keletkező kiadások az ott meghatározottak szerint jelentkeznek majd.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő - Testülete 
…/2011. (……) számú 

Határozata 
 
A Képviselő-Testület  
 

1. Elfogadja a 2011. évi közbeszerzési tervet, mely a határozat melléklete.  
 

2. Változás esetén ezen tervet módosítani szükséges.  
 
Határid ő: folyamatos  
Felelős: a polgármester  

 
 
 
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2011. április 18.   
 
 

Tisztelettel:  
 
 

Szabó József  
polgármester  

 

 

 

 


