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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) 
bekezdése alapján  
„33. § (1) A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. 
Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek 
legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.” 
 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt 
is 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 közbeszerzésre 
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 Képviselő-testület a 71/2014.(III. 25.) KNÖT határozatával elfogadta a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján elkészített 2014. évi éves 
összesített közbeszerzési tervét.  
 
A közbeszerzési tervet módosítani szükséges, mert a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0024 
azonosító számon „43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor 
külterületén” című projekt kedvező elbírálásban részesült, és a beruházás nagysága alapján a 
kivitelezés közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
módosított 2014. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 25. 
 

 
Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernőné 

 polgármester



Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervének módosítása 
 
_____/2014.(_______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján elkészített, a 71/2014.(III. 
25.) KNÖT határozattal jóváhagyott 2014. évi éves összesített közbeszerzési tervét a Kbt. 33. § 
(3) bekezdése alapján, jelen határozat melléklete szerinti tartalomnak megfelelően módosítja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre szóló - a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt - közbeszerzési terve a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 



KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
 

2014. évi közbeszerzési terv 
(módosítással egységes szerkezetben) 

 
 
A közbeszerzési tárgya  
(Kbt. 7. § (1) bek. ) 
 

 
Becsült nettó 
érték  

 
Kiválasztott 
eljárástípus 

 
Az eljárás 
megindításának 
tervezett 
időpontja 

Árubeszerzés - - - 
Építési beruházás 
 
Napelemes fejlesztések 
megvalósítása Kiszombor 
Nagyközség 
Önkormányzat 
intézményeiben 
 
Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása 
 
 
Kiszombor kerékpárút 
építése 
 
 

 
 
23,5 millió Ft 
 
 
 
 
 
77,2 millió Ft 
 
 
 
142,2 millió Ft 
 

 
 
hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 
 
 
 
hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 
 
nyílt nemzeti eljárás 

 
 
2014. első félév* 
 
 
 
 
 
2014. második 
félév 
 
 
2014. 10. 07. 
 

Szolgáltatás 
megrendelése 

- - - 

Építési koncesszió - - - 
Szolgáltatási koncesszió - - - 
 
* a közbeszerzési eljárás megindításáról döntés a 122/2014.(VI. 18.) KNÖT határozattal 
 
 


