
£ napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztéseimé: Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.

Ülés fajtája*: ' \ nyílt

Előterjesztő neve: ’ ’ ’7. . Balogh Csaba polgármester |

■ '.A‘7-' 7' ■ *7• 7-:; >y : ?
Az előterjesztést készítette: ,

Mészáros Tamás önk. koord. ov. 1 L__ Szabó Cintia titkársági ügyintéző
 w

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás: '

\J

Az előterjesztés beadásának 2022. 08. 23.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: 7 Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság EJ
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: EJ IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért ' 
felelős személy megnevezése: polgármester, TESZ igazgató

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

-/ í‘; ' ’ ,

7 - ^7, ;

Jegyzői ellenjegyzés: ' ' ,

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
\ ' 1 Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.
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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az éves közbeszerzési terv készítését a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése írja elő:
„Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével — a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési 
tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. ”

A Kbt. 42. § (2)-(3) bekezdése szerint:
„ (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben 
az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 
megadva a módosítás indokát is. ”

A Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett - 
Ajánlatkérő, azaz a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet - többek között - a helyi önkormányzat és 
minden költségvetési szerv.

Ezen előírás alapján - a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében előírtakkal is összhangban, 
mely szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési 
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az 
önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai - külön közbeszerzési terv 
készül az Önkormányzatra, és annak költségvetési szerveire.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottság és a T. Képviselő-testület 
elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

Határozati javaslat:

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna út 5.) költségvetési szerv 2022. évi 
közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester, TESZ igazgató
Határidő: azonnal
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Göd, 2022. augusztus 23.
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