
 
 

Előterjesztés a Képviselő-testület 
2011. február 25-i ülésére 

 
 
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-a szerint az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az 
adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő 
indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A 
közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy 
egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az 
ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésén a Polgármester Úr előterjesztésében tárgyalta 
az „Együttes, társulásos piacra lépéssel árkedvezményes földgázbeszerzés” tárgyú 
előterjesztést. Az előterjesztés kitér a hatályos szabályozásra, az önkormányzatok 
lehetőségeire, és kötelezettségeire is.  
 
Az ülésen 42-47. számon (összesen 6 darab) határozatot hozott a Testület. Ezen határozatok 
alapján Önkormányzatunk csatlakozott a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége 
földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásához. 
 
Hosszas egyeztetések után lezajlott – külső lebonyolító szakcég bevonásával - a közbeszerzési 
eljárás, amely azonban – a bírálóbizottság javaslata alapján - a Kbt. 92. § c) pontja alapján 
eredménytelen lett, hiszen egyik ajánlattevő sem tett az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 
 
Bár tervben volt egy újabb, megismételt közbeszerzési eljárás lefolytatása, de ez nem történt 
meg. 
 
Információnk alapján a többi – korábban társult - Kerület álláspontja nem egységes, egyéb 
módon szerzik be földgázigényüket, így vélhetően a Társulás ezen okból nem vezet 
eredményre, nem lesz megoldás.  
 
Javaslom a korábbi kötelezettségvállalásokat a tárgyban visszavonni, módosítani, és saját 
hatáskörben eljárva beszerezni Újpest földgázigényét. 
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A 417/2010. (X.28.) önko. határozattal elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési 
tervet, és annak módosítását a Képviselő-testület fogadja el. A 2011. évre vonatkozó 
Közbeszerzési Terv javaslatát a jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
 
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 

1. Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 42/2009. (III.31.) önko.hat; a 43/2009. (III.31.) 
önko.hat; a 44/2009. (III.31.) önko.hat; a 45/2009. (III.31.) önko.hat; a 46/2009. (III.31.) 
önko.hat; és a 47/2009. (III.31.) önko.hat számú határozatait visszavonja, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költséghatékony földgázbeszerzés érdekében 
folytasson tárgyalásokat az esetlegesen érdekelt Kerületekkel, és ennek 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárást készítse elő. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Budapest, 2011. február 21. 
 
         Dr. Molnár Szabolcs sk. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. László Viktor hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
 
Melléklet: 
Az Önkormányzat 2011. évi módosított Közbeszerzési Terve  
 


