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ELŐTERJESZTÉS   

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. április 30. 

A napirendet tárgyaló ülés: polgármester 

Az előterjesztést készítette: Jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

    veszélyhelyzeti 

A tárgyalandó témakör: Döntés közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

A vonatkozó törvényi előírás alapján az önkormányzatnak kötelessége közbeszerzési tervet 

készítenie és ezt nyilvánosságra hoznia. A közbeszerzési terv elkészítése / elfogadása 

kötelező, annak költségvonzatától függetlenül. A közbeszerzési tervet, valamint annak 

módosítását ajánlatkérőnek saját honlapján közzé kell tennie és a tárgyévet követő évre 

vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 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. 

Jelen állapotban közbeszerzési kötelezettséget ez évre egyet látunk, de a függő pályázatok 

eredményének ismeretében ez még változhat. A terv bármikor kiegészíthető, újabb 

határozattal módosítható. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

- 2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről 

- 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 

feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról 

és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. MELLÉKLET: 

 Közbeszerzési terv táblázat 

 

7. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesterének 

…../2021. (…..) polgármesteri határozata 
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Nagymaros Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 

a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, úgy dönt, hogy  

 

a melléklet szerint elfogadja a közbeszerzési tervet. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, Pénzügy 

 

Nagymaros, 2021. április 30. 

 

 

 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 


