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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. áprilisi ülésére 

 
 

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. évi közbeszerzési terve 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A közbeszerzésekről szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény 22. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti 
ajánlatkérőként a Kbt. 5. §-a értelmében évente közbeszerzési tervet kell készítenünk minden év április 15-éig. Az 
elfogadott 2010. évi költségvetésünk eredeti előirányzatait, valamint az eltelt költségvetési időszak forrás- és kiadási 
keretváltozásait figyelembe véve az egyes kiadás-nem kategóriák (építési jellegű beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatások) ugyanazon szállítói vagy szolgáltatói körrel elvégeztethető beszállítások, szolgáltatási körök (ÁFA 
nélküli) becsült értékének nagyságrendje határozza meg, hogy a közbeszerzési eljárást le kell-e folytatnunk. Ezt a 
felmérést elvégeztük.  
A 2010. év jogszabály szerinti közbeszerzési értékhatárai a következők: 
 
    Nemzeti értékhatárt elérő (általános) közbeszerzési eljárás esetén 
 
a) Árubeszerzés                 8 millió Ft    
b) Építési beruházás              15 millió Ft           
c) Szolgáltatás megrendelése  8 millió Ft  
          
A felmérés elkészítésével az azonos szolgáltatóval elvégeztethető tevékenységeket egybeszámítással kell 
meghatározni.  
Az egyes kiadásnemek nagyságrendje alapvetően a nemzeti értékhatár alattiak. 
 
a) A működési jellegű (dologi kiadásokon belüli) áru, és készletbeszerzések éves becsült értéke nem éri el a nemzeti    

közbeszerzési eljárás lefolytatásához rendelt értékhatárokat. 
b) A fejlesztési jellegű gépek, berendezések, felszerelések beszerzési (nettó) becsült értéke 2010. évre 2.629.- eFt, 

tehát e területen sem indokolt közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
c) A tervezett (földterület) ingatlan vásárlás értéke magánszemélyektől összesen 1.000.- eFt. 
d) Önkormányzatunk a 2010. évi költségvetésében három kiemelt építési (felújítási, beruházási) fejlesztési célkitűzés 

megvalósítását határozta el, melynek lebonyolításánál a közbeszerzési eljárások lefolytatása indokolt.  
Ezek a beruházási , felújítási célkitűzések a következők: 
- József Attila útca, Határ út, Nefelejcs u. szilárd burkolatú kiépítése, melynek becsült nettó bekerülési költsége (építési és egyéb 

költségek önként vállalt fásítási és füvesítési költségek nélkül) 103.917 eFt. 
- Polgármesteri Hivatla külső felújítása, melynek tervezett nettó bekerülési költsége 22.437 eFt. 
- Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése, melynek tervezett nettó bekerülési költsége 50.970 eFt.                                                                                                                    

e) Az oktatási, nevelési intézmények felújításával kapcsolatos fejlesztési célkitűzések ill. pályázatok megvalósítása, 
lebonyolítása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében történik, így ezen beruházások nem érintik 
önkormányzatunk 2010. évi közbeszerzési tervét.  

f) Kiemelt szolgáltatásokkal összefüggő becsült értékek: 
- Gázenergia szolgáltatás (községi szinten) becsült nettó érték   1.300.- eFt 
-  Villamos energia szolgáltatás területén három jogcímen történik kifizetés a szolgáltató részére: 

            1.  Intézményi villamos energia szolgáltatási díja (becsült éves nettó kifizetés 2.500 eFt) 
            2.  Közvilágítás éves közvetlen villamos energia költsége (becsült nettó kifizetés 3.978 eFt) 
            3.  A közvilágítás 2001. évi korszerűsítésével összefüggő résztörlesztés összege üzemeltetés hozzájárulásként.  
Közbeszerzési szempontból az 1. és 2. tétel összevont nettó értéke az irányadó, melynek összege 6.478 eFt. 

- Szilárd hulladék szállítás, kezelés becsült éves (nettó) értéke   5.640.- eFt.  

 
 



A felsorolt szolgáltatókkal érvényben lévő szerződéseink vannak, mindemellett a becsült nettó értékek szintén nem 
érik el a nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatásához indokolt értékhatárokat.  
 
A felsoroltak alapján eredetileg nemzeti és EU-s szintű közbeszerzés nem tervezendő. 
 
Amennyiben évközi esetlegesen beépülő többletforrások, vagy kiemelkedően kedvező pályázati lehetőség adódik, és 
ennek ténye a becsült értékhatárok elérését eredményezi, úgy indokolt elkészíteni az éves közbeszerzési tervünk 
módosítását. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján javasoljuk a Tisztelet Képviselő-testületnek az előterjesztés és az ahhoz 
csatolt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2010. március 22. 
 
  
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
 

                  Forgó Henrik        Kató Pálné 
         polgármester            jegyző   

 

 

 

 

 
 
 
 



…/2010. (IV. 09.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása  
 
 

Határozati javaslat 
 

 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat a 

Pénzügyi Ellenőrző és Foglalkoztatás-politikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve  és 
rögzíti, hogy a hatályos rövid, közép, és hosszú- távú gazdasági program, valamint a 2010. évi önkormányzati 
költségvetésben eredeti előirányzatként megjelölt fejlesztési célkitűzések alapján indokolt konkrét intézkedés 
kezdeményezése, így az idei költségvetési évben – eredetben – közbeszerzési terv készítésére kerül sor.  

2.) A Képviselő- testület az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szereplő célkitűzések megvalósításához kapcsolható esetleges évközi 
pályázati lehetőségek, illetve konkrét pályázati döntések okán felmerülő évközi módosítások esetére felkéri Kató 
Pálné jegyzőt, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként terjessze a Képviselő- testület 
elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását. 

Végrehajtási határideje:   folyamatos 
Felelős:     Kató Pálné jegyző 
Beszámolási határidő:   szükség szerint 
 
  
Határozatról értesítést kap: 
- Képviselő- testület tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár  

  


