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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 37/2017.(III.23.) számú határozatával jóváhagyta Polgár Város Önkormányzatának 

2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése kimondja hogy: 
 

„42.§. (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 mellékelt közbeszerzési tervben törlésre kerültek a 2016. évben benyújtott Területi Operatív Program (TOP) 

keretében nem nyert pályázatok, illetve az elnyert pályázatok közül azok, amelyek közbeszerzési eljárása 

2018. évben kerülnek lebonyolításra. A vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások is 

törlésre kerültek, mert még azokról nem született döntés. 

Új elemként bekerült a 2017. júniusban lefolytatott „Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 

Polgár, 2017. december 4. 

 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…./2017 (….) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 

Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 

2017. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítását” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, 

hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv közzétételéről a város honlapján. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 



1. számú melléklet 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

1. sz. módosítása 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2017. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Polgár város közvilágítási lámpatestek korszerűsítése 
nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

június 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó 

beszerzések 
--- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Árubeszerzések  

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Szolgáltatás beszerzések 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

 

 

A 2017. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítását a Képviselő-testület a ……/2017. (……….) határozatával 

jóváhagyta. 

 

 

Polgár, 2017. december 14. 

 


