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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására javaslat

Tisztelt Képvisel -testület!

A közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 6 §. (1)  bekezdés b) pontja szerinti
ajánlatkér ként a Kbt. 33. §-a értelmében évente közbeszerzési tervet kell készítenünk legkés bb minden év március 31.-éig.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti el irányzatait, valamint az eltelt költségvetési id szak forrás- és
kiadási keretváltozásait figyelembe véve az egyes kiadás-nem kategóriák (építési jelleg  beruházások,
árubeszerzések, szolgáltatások) ugyanazon szállítói vagy szolgáltatói körrel elvégeztethet  beszállítások,
szolgáltatási körök (ÁFA nélküli) becsült értékének nagyságrendje határozza meg, hogy a közbeszerzési eljárást
le kell-e folytatnunk. A Kbt. értelmében, az azonos szolgáltatóval elvégeztethet  tevékenységeket
egybeszámítással kell meghatározni.

A Kbt. 10. § (1) bekezdése szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárok 2012. január 01.-t l 2012. december 31-ig a
következ k:
a)  Árubeszerzés  8 millió Ft
b)  Építési beruházás              15 millió Ft
c)  Szolgáltatás megrendelése   8 millió Ft

Az egyes kiadás-nemek nagyságrendje alapvet en a nemzeti értékhatár alattiak.
Uniós közbeszerzési értékhatárt elér  beszerzésekkel nem számolunk 2012. évben.

a) A ködési jelleg  (dologi kiadásokon belüli) áru, és készletbeszerzések éves becsült értéke nem éri el a
nemzeti    közbeszerzési eljárás lefolytatásához rendelt értékhatárokat.

b) A fejlesztési jelleg gépek, berendezések, felszerelések beszerzési (nettó) becsült értéke 2012. évre 2.670.-
E Ft, tehát e területen sem indokolt közbeszerzési eljárás lefolytatása.

c) A tervezett ingatlan vásárlás értéke magánszemélyekt l összesen 3.000.- E Ft.
d) A tárgyévi beruházási felújítási célkit zések között három olyan tétel szerepel, amely a nemzeti

értékhatárok eléréséhez kapcsolható.
da) A Polgármesteri Hivatal küls  felújítása (EMVA projekt) jelenleg folyamatban van. Ezen fejlesztési

célkit zés közbeszerzési eljárását 2011. évben elvégeztük, így nem érinti a 2012. évi közbeszerzési
tervünket.

db) A helyi utak korszer sítésére nettó 6.300 E Ft elkülönítésére került sor saját forrás fedezetként.

Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás melyhez kapcsolódóan konkrét megvalósítható beruházásról beszélhetnénk.
Évközi eredményes pályázat esetén az önkormányzat tárgyévi közbeszerzési tervének módosítását fogjuk
kezdeményezni..
Egyetlen olyan projektje van jelenleg önkormányzatunknak, amelyet a tárgyévi közbeszerzési tervünkben
szerepeltetni szükséges. Ez a projekt a „Csanyteleki szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat létesítése”
el készületeinek megvalósítása, melyre a KEOP-ból támogatást nyert önkormányzatunk. Az el készületi
munkálatokon belül a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésének becsült (nettó) értéke 20.899.- E Ft, így
közbeszerzési eljárás keretében történhet meg a munkálatok elvégzésével megbízandó szervezet kiválasztása. Az
eljárás,  közbeszerzési szakért k bevonásával ,2012. februárjában elkezd dött.
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Javasoljuk  a Tisztelt Képvisel -testületnek, hogy ezen fejlesztési célkit zés közbeszerzési eljárást szerepeltessük
a 2012. évi közbeszerzési tervünkben.
e) Az oktatási, szociális ellátórendszerhez kapcsolódó intézmények felújításával kapcsolatos fejlesztési

célkit zések, pályázatok megvalósítása, lebonyolítása a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében
történik, így ezen beruházások nem érintik önkormányzatunk 2012. évi közbeszerzési tervét.

f) Kiemelt szolgáltatásokkal összefügg  becsült értékek:
fa) Gázenergia szolgáltatás (községi szinten) becsült nettó érték 1.645.- E Ft
fb) Villamos energia szolgáltatás területén három jogcímen történik kifizetés a szolgáltató részére:

            1.   Intézményi villamos energia szolgáltatási díja (becsült éves nettó kifizetés) 840 E Ft
            2.   Közvilágítás éves közvetlen villamos energia költsége (becsült nettó kifizetés) 3.300 E Ft
            3.  A közvilágítás  2001. évi  korszer sítésével  összefügg   résztörlesztés  összege  üzemeltetési
                 hozzájárulásként (3.000.- E Ft).
Közbeszerzési szempontból az 1. és 2. tétel összevont nettó értéke az irányadó, melynek összege 4.140
E Ft.

g) Szilárd hulladék szállítás, kezelés vonatkozásában díjkiegészít  támogatást biztosít az önkormányzat a
közszolgáltató részére. Ez a kiegészítés a teljes lakossági közszolgáltatási díj 50%-át teszi ki. Mértéke éves
szinten 6.000.- E Ft.

A felsorolt közszolgáltatók közül a közvetlen villamos-energia szolgáltatás, valamint a gázenergia költségek
díjtételei nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, a szilárd hulladék kezeléssel megbízott gazdasági társasággal
viszont 2014. évig hatályos közszolgáltatási szerz désünk van.

Összegezve:  a felsoroltak alapján a d) pont szerinti beruházáshoz kapcsolódóan felmerül  tervezési munkálatok
közbeszerzési tervben történ  rögzítését javasoljuk.

Amennyiben évközi esetlegesen beépül  többletforrások, vagy kiemelked en kedvez  pályázati lehet ség
adódik és ennek ténye a becsült értékhatárok elérését eredményezi, úgy indokolt elkészíteni az önkormányzat
éves közbeszerzési tervének módosítását.

Tisztelt Képvisel -testület!

A fenti el terjesztésben foglaltak alapján javasoljuk a Tisztelet Képvisel -testületnek az el terjesztés és az ahhoz
csatolt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. március 01.

Tisztelettel:

                       Forgó Henrik Kató Pálné
           polgármester                 jegyz



……(… . …) Ökt határozat

Tárgy: Az  önkormányzata 2012.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete megtárgyalta a tárgyi el terjesztésben foglaltakat a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság javaslatát is figyelembe véve
és rögzíti, hogy a hatályos rövid, közép, és hosszú- távú gazdasági program, valamint az önkormányzat
2012. évi költségvetésében eredeti el irányzatként megjelölt és jelenleg már pozitívan elbírált pályázatokhoz
kapcsolódó fejlesztési célkit zések alapján indokolt konkrét intézkedés kezdeményezése, így az idei
költségvetési évben – eredetben – közbeszerzési terv készítésére kerül sor.

2.) A Képvisel -testület az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét e határozathoz csatolt 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.

3.) Az önkormányzat középtávú terveiben szerepl  célkit zések megvalósításához kapcsolható esetleges
évközi pályázati lehet ségek, konkrét pályázati döntések okán felmerül  évközi módosítások esetére felkéri
a Képvisel -testület Kató Pálné jegyz t, hogy a konkrét döntésekhez kapcsolódóan évközi módosításként
terjessze a Képvisel -testület elé az aktuálissá váló terv esetleges módosítását.

Végrehajtási határideje:  folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Kató Pálné jegyz
Beszámolás  határideje   szükség szerint

Határozatról értesítést kap:
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
-  Forgó Henrik polgármester
-  Kató Pálné jegyz  és általa
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
-  Irattár


