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Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. április 24.-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. §-a szerint az Önkor-
mányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. 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 továbbá 
a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított köz-
beszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az 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. 
 

A 13/2012. (I.26.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet, és annak módosítását a 
Képviselő-testület fogadja el. 
 

Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott „Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületére” című, 
KMOP-3.3.3-13-2013-0145 jelű, pályázatával kapcsolatban 37.351.335,- Ft támogatást nyert. A Képvise-
lő-testület által 2014. február 27.-én elfogadott költségvetésben szereplő, közterületeken megvalósítandó 
felújítások, beruházások, karbantartások előkészítése során a szakmailag illetékes osztály jelezte, hogy a 
közterületi játszóeszközök karbantartása, a közterületi parkolók létesítése és az egyes lakótelepek elhasz-
nálódott belső úthálózatának, zöldfelületeinek, közvilágításának rekonstrukciója során egyes tervezett 
helyszíneken a beszerzések becsült értékei meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, ezért ezen beszerzé-
sekre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 

Néhány -a tervbe már korábban felvett- beszerzéssel kapcsolatban, az eljárás indításának tervezett ide-
jének változása illetve az előkészítés során módosított műszaki tartalom miatt szükséges a tervet pontosí-
tani. A módosítások a tervben vastagon szedve jelennek meg. 
 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szívesked-
jen. 
 
Újpest, 2014. április 17. 
 
                        Dr. Molnár Szabolcs 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest Főváros IV. 
Kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi módosított Közbeszerzési Terve 


