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Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Kétpó Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt is lehet indítani közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A Kbt. 43. § (1) a) pontja alapján az
ajánlatkérő az elfogadást követően haladéktalanul köteles közzétenni a közbeszerzési tervet,
valamint annak módosítását a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban, amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján. A 43. § (2) bekezdés kimondja, hogy a közbeszerzési terv
közérdekből nyilvános adat, melynek a (3) bekezdés szerint honlapon történő közzététel
esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig
kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig köteles
megőrizni.
Kétpó Község Önkormányzatának az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervét a
Képviselő-testület hagyja jóvá.
A 2016. évi közbeszerzési terv megalkotása szükséges, tekintettel arra, hogy esedékes a
pályázataink előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások
megindítása.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testületi döntés meghozatala során név szerinti
szavazást kell alkalmazni.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Kétpó, 2016. március 25.
…………………..
Keresztes Péter Pál
polgármester

Határozati javaslat
Kétpó Község Önkormányzata
……/2016. (III.29.) képviselő-testületi határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Képviselő-testülete Kétpó Község Önkormányzatának 2016. évi
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, illetve Kétpó Község Önkormányzatának
honlapján (www.ketpo.hu) közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a
tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig
kell elérhetőnek lennie.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző
2016. március 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
NAGYKUNSÁGÉRT Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
NAGYKUNSÁGÉRT Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.,Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Kétpó, 2016. március 25.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

