
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2012. március 21-én_(Szerda) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

a 3./ napirendi ponthoz 
 

Tárgy:     2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
 

Előterjesztő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

Előterjesztés tartalma:  határozati javaslat 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

Tisztelt Képviselő-testület! 
A közbeszerzésről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.) 31. §-ban foglalt kötelezettség alapján az ajánlatkérő minden költségvetési év elején, 
legkésőbb március 31. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott 
évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig 
meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. 
Az ajánlatkérő, jelen esetben az Önkormányzat köteles a közbeszerzési tervet, ha rendelkezik 
honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy 
önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni. A közbeszerzési tervnek a 
honlapon 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.  
 
A terv Újhartyán Község Önkormányzatának költségvetési rendelete, illetve a Képviselő-
testület korábbi döntéseinek figyelembevételével került összeállításra.  
Amennyiben az év során olyan beszerzésre kerülne sor, amit nem tartalmazott a 
közbeszerzési terv abban az esetben az elfogadott közbeszerzési tervet módosítani kell. 
A 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv tervezete az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 
elé: 
 
Határozati javaslat 
Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újhartyán Község 
Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, amely az előterjesztés 
mellékletét képezi, megtárgyalta és elfogadta. 
 
Felelős: Polgármester 
Határid ő: 2012. március 31. 
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