ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. március 30-i ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2022. március 30.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:
Károlyfi Levente projektmenedzser
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
1. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) rendelete meghatározta a 2022. évben megvalósítani tervezett
beruházásokat.
2. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ 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
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzata 2022.
évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) számú rendelete

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

A tervezett építési beruházásokra a fedezetet az éves költségvetésbe betervezett önerő, és az alábbi
pályázatokon elnyert támogatások biztosítják:
- Az ISZF/597/2018-NFM_SZERZ. iktatószámú keretszerződéshez kapcsolódó 2022. évi
támogatási (al)szerződésben rögzített támogatás,
- „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019)”
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022.
(III. 30.) határozata Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában:
A képviselő-testület Őrbottyán Város Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint elfogadja:
Őrbottyán Város Önkormányzata
2022. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya

A
közbeszerzés Irányadó
tervezett
eljárásrend
mennyisége

Az eljárás
Tervezett
megindításának
eljárás
tervezett
fajtája
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Építési beruházás
Helyi termelői piac
1 parkolóterület
parkolóterületének
és 1 térburkolat
és térburkolatának
építése
építése
48 férőhelyes
bölcsőde épület 1 épület építése
építése

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt

2022. II.
negyedév

2022. III. negyedév

Nemzeti

Kbt. 112. §
(1) b) pont
szerinti nyílt

2022. II.
negyedév

2023. III. negyedév

Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: polgármester
Határidő: folyamatos
Őrbottyán, 2022. március 18.
Előterjesztő:
.............................................................
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
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.................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

