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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. április 10. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Tóth Dezső polgármester
Az előterjesztés elkészítésében részt vett:  Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, Mihályfi 
Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  5.  §-a 
rendelkezik  arról,  hogy  az  ajánlatkérőként  eljáró  szervezeteknek,  így  Enying  Város 
Önkormányzatának is a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési 
terv nyilvános, amely tartalmazza: 

•a közbeszerzés tárgyának pontos megjelölését (a szükséges részletességgel), 
•a közbeszerzés mennyiségét, várható értékét, 
•a közbeszerzésre kerülő áruk, szolgáltatások alkalmazásának kezdeti időpontját.

A közbeszerzés  tárgyának,  értékének  meghatározásakor  figyelmet  kell  fordítani  a  Kbt. 
35-39.  §-ban meghatározott  elvekre (ÁFA nélkül  számított  becsült  érték,  egybeszámítás 
szabályai  több  részből  álló  beruházás  kapcsán),  illetve  a  közbeszerzési  eljárásokban 
érvényesülő, ún. részekre bontási tilalom elvére (Kbt. 40. § (2) bekezdés). 

A  közbeszerzési  terv  nem  jelenti  az  abban  foglalt  eljárások  lefolytatásának 
kötelezettségét, annak módosítására év közben változás esetén lehetőség van,  továbbá 
az  önkormányzat  a  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 merül fel. Ilyen esetben 
természetesen a tervet is módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás 
okát.  A  folyamatos  aktualizálás  érdekében  javaslom,  hogy  ezen  módosításokra  a 
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az 
ajánlatkérő  indíthat  közbeszerzési  eljárást,  amelyet  a  tervben  szintén  megfelelően 
szerepeltetni kell.



Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy Enying Város Önkormányzatának 2009. évi 
közbeszerzési tervét, a mellékelt határozati javaslat szerint fogadja el.

Enying, 2009. április 8.

 Tóth Dezső
polgármester

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (…....) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – e határozat 
mellékletét képező – Enying Város Önkormányzatának 2009. évi összesített közbeszerzési 
tervét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az évközbeni szükséges módosítások átvezetésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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