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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 7/2019. 

Tárgy: Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

         

         

Nagykovácsi, 2019. január 16. 

jegyző 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2019. január 16. 

 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény írja elő a helyi önkormányzat és 

minden költségvetési szerv számára a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 

napjáig éves összesített közbeszerzési terv készítését az adott évre tervezett 

közbeszerzéseikről. 

„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző 

szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott 

évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig 

megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 

amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben 

nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 

tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.” 

A mellékletként csatolt közbeszerzési terv két közbeszerzési eljárás lefolytatását irányozza 

elő 2019. évre nézve. A hó-síkosságmentesítésre irányuló közszolgáltatás ellátását 

folyamatosan biztosítja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. A víziközmű vagyon 

értékelésére legutóbb 2012. évben került sor. Ezt követően a 2015-ben befejezett 

csatornaberuházásnak köszönhetően jelentős mértékű vagyonelemekkel bővült ezen 

nemzeti vagyonkör, és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás, valamint 

üzemeltetés indokolttá teszi, hogy az az Önkormányzat egzakt ismeretekkel rendelkezzen 

a közművagyon értékéről. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tervet fogadja el. A határozat 

elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Melléklet: 2019. évi közbeszerzési terv 
 
Nagykovácsi, 2019. január 16. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Tárgy: Döntés a 2019. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. 

évre vonatkozó közbeszerzési tervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 


