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TEELŐRJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 
 

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása 
 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 

 
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 18/2010. (IV. 09.) Ökt határozatával fogadta el a 2010. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet, melyben három kiemelt beruházási célkitűzés került megjelölésre, melyek 
becsült nettó bekerülési értéke elérte – közbeszerzés szempontjából – a nemzeti értékhatárt. 
Ezen közbeszerzési célberuházások a következők voltak: 

1.) József Attila út, Határ út, Nefelejcs út szilárd burkolatú kiépítése, 
2.) Polgármesteri Hivatal külső felújítása, 
3.) Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése. 

 
Valamennyi célkitűzés pályázati konstrukcióhoz kapcsolódik, de különböző okok miatt ezen 
közbeszerzések 2010.-évben elmaradnak. 
A szilárd burkolatú úthálózat fejlesztési pályázatunk nem nyert támogatást 2010. évben. A 
Polgármesteri Hivatal külső felújítására vonatkozó pályázatunk szintén benyújtásra került, de a döntés 
mindeddig nem történt meg, így ez évben már biztosan nem kerülhet sor közbeszerzési eljárás 
megindítására.  
A piaccsarnok kiépítésére vonatkozó pályázatunk kedvező elbírálást kapott ugyan, de a saját forrásunk 
rangsorolása, tervek átdolgozása és egyéb kisebb beruházások, felújítások aktualizálása miatt ezt a 
beruházást csak 2011. évben kezdjük el. A tényleges közbeszerzési eljárás lefolytatása is csak 2011. I. 
negyedévben várható. 
A fentiekből adódóan módosítani szükséges a 2010. közbeszerzési tervünket. Erre az eredeti közbeszerzési 
terv VI. fejezetének b) pontjában nyílik lehetőség „(VI. a) Közbeszerzési terv évközi módosításai b) 
Elmaradt (2010. évre tervezett) közbeszerzések” 
Településünkön 2010. évben nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás megindítására nem kerül sor. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek az előterjesztés és az 
ahhoz csatolt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

 
 Forgó Henrik       Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
 
 

  



 
 
……../2010. (XI…) Ökt határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása elfogadása 
 

Határozati javaslat 
 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervéről általa hozott 18/2010. (IV. 09.) Ökt határozatát ezen határozatával hatályon kívül helyezi. 
 

2.) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2010. évi közbeszerzési tervét az ezen 
határozatokhoz csatolt 1.) melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
Határozatról értesítést kap: 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
2.) Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
3.) Kató Pálné jegyző és általa 
4.) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
5.) Irattár 

 
 


