
1 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2016. március 30-i ülésére 

 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület  
Az előterjesztést készítette:  Kiszely Zoltán irodavezető 
Előterjeszt ő: Kmety Károly polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát : egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör: 
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

A szabályozási és rendezési terveknek megfelelően, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat gazdasági programjáról szóló 27/2015. (II.25.) határozata, valamint 
Őrbottyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 3.) rendelete 
meghatározta a 2016. évben megvalósítani tervezett beruházásokat. 

2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdés 
előírásainak megfelelően az önkormányzatoknak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseikről, a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig, éves összesített közbeszerzési tervet kell 
készíteniük a költségvetési évben tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az 
ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a település 
honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő közbeszerzési terv közzétételéig folyamatosan. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. 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 lefolytathatja, ha 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. Megvizsgálva a döntésekben 
elfogadott beruházások becsült bekerülési összegét, figyelembe véve az egybeszámítási 
kötelezettségekre vonatkozó előírásokat, a 4. pontban kifejtetteknek megfelelően, az alábbi táblázat 
szerinti beruházásokra, a következő Közbeszerzési tervet javasoljuk elfogadásra. 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének szóló 27/2015. (II. 25.) határozata Őrbottyán 
Város Önkormányzat gazdasági programjáról 

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 3.) rendelete 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

- az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása programban megkapott 181 
millió forintos támogatás felhasználására benyújtott előzetes programnak megfelelően, annak 
felosztása: 

Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben elfogadott Kismókus óvoda tetőtér-
beépítés nettó 55.118 ezer forint, és csapadékvíz-elvezetési projekt lezárásaként elfogadott Táncsics 
Mihály és Dózsa György utcák megépítése elfogadott nettó 35.433 ezer illetve 51.969 ezer forint 
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- Pálos fogadó rekonstrukciója II. ütemeként megvalósítandó udvar beruházásra fedezetet a 
szennyvíz csatornaépítés maradványából önkormányzatunknak járó mintegy bruttó 40 millió forint. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2016.  (III. 30.) SZ. határozata a 2016. 
évi közbeszerzési tervr ől 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét 
az alábbiak szerint elfogadja: 

Őrbottyán Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzés i terve 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége  
CPV kód  

Irányadó 
eljárásrend  

Tervezett 
eljárási 
típus  

Időbeli ütemezés  Sor kerül -e vagy 
sor került-e az 
adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 
előzetes 
összesített  
tájékoztató 
közzétételére?  

az eljárás 
megindításának, 
illetve a 
közbeszerzés  
megvalósításának 
tervezett id őpontja 

szerződés 
teljesítésének 
várható  
időpontja vagy 
a szerződés 
időtartama 

Építési beruházás   

Kismókus 
óvoda tetőtér 
beépítés 

45214100-1   Nemzeti 
Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás  

2016. március 03.  2016. augusztus Nem 

Táncsics Mihály 
és Dózsa 
György utca 
építése 

45233252-0  Nemzeti nyílt 2016. április  2016. október Nem 

Pálos fogadó 
udvar 45200000-9   Nemzeti 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

2016. május  
2016. szeptember 
15. Nem 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Őrbottyán, 2016. március 16. 

 
az előterjesztést készítette:        előterjesztő:  
 
Kiszely Zoltán         Kmetty Károly 
irodavezető         polgármester 
 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: 

Gállné Mezősi Szilvia 

jegyző 

  


