Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. április 13-i munkaterv szerinti ülésére
2011. évi közbeszerzési terv jóváhagyása tárgyban
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § 1.) bekezdése
szerint a Kbt. 22. § 1.) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején
legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről.
A Kbt. 5. § 3.) bekezdése szerint a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat
közbeszerzési eljárást, amelyet a terven szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A Kbt. 5. § 4.) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, és lehetőség van a
terv szükség szerinti módosítására.
A Kbt. 5.§ 2.) bekezdés szerint a közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az
ajánlatkérőnek, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a
Közbeszerzések Tanácsa honlapján az elfogadástól számított 5 munkanapon belül közzé kell
tenni.
A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv
honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
A Kbt. 22. § 1.) bekezdés d.) pontja szerint a helyi önkormányzat ajánlatkérőnek minősül.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezen előterjesztésemhez mellékelem a szükséges határozati javaslatot, és annak mellékletét
képező 2011. évi közbeszerzési tervet, kérve a napirend megtárgyalását, és a határozati
javaslat elfogadását.

Cibakháza, 2011. április 12.
Hegyes Zoltán
Polgármester

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
41/2011.(IV.13.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
képviselő-testületi döntéshozatal
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. Tv. (továbbiakban: Kbt.) 5 §-ában foglalt kötelezettségének eleget
téve, mint a Kbt. 22. § 1.) bekezdés d.) pontja szerinti ajánlatkérő 2011. évi
közbeszerzési tervét elfogadja.
2.) A közbeszerzési terv ezen határozat mellékletét képezi.
3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kbt. 5. § 2.) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, illetve határidőn belül az elfogadott közbeszerzési terv
közzétételére a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2011. április 19.
A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Fekete Géza alpolgármestert
Képviselő-testület tagjait - helyben –
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok –
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegye Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2011. április 13.
Hegyes Zoltán
polgármester

