
 

 
2017. június 22. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

7. napirendi pont - Döntés közbeszerzési terv módosításáról;  

Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. év május 5. napján Vámosszabadi Község Önkormányzata támogatási döntésről szóló 
értesítést kapott a TOP-1.1.1-15-GM1 pályázati konstrukcióra benyújtott támogatási kérelme 
vonatkozásában. Tekintettel a közbeszerzési törvény 8továbbiakban) Kbt. 16-19. §-ban foglalt 
egybeszámítási szabályokra, az Önkormányzat megállapította, hogy a belterületi utakra vonatkozó 
felújításának beszerzése egybeszámítási kötelezettség alá esik az iparterület fejlesztésére 
vonatkozó beszerzéssel, ezért az 1. sorszám alatt nevesített beszerzése tekintetében közbeszerzési 
kötelezettség terheli. Fentiek alapján szükségessé vált a 2017. évre elfogadott közbeszerzési terv 
módosítása. 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata az TOP Turisztikai pályázaton szintén sikeresen 
támogatásban részesült. Ez utóbbi pályázati forrás felhasználására szintén közbeszerzési eljárást 
kell kiírni. Jelen pillanatban még tisztázni kell azt a kérdést, hogy közösen, a konzorciumban lévő 
partnerekkel együtt vagy önállóan (településenként), illetve mely eljárás rend szerint kerül kiírásra 
a közbeszerzés. Várhatóan az idei évben a TOP 1,2,1-15 turisztikai pályázattal összefüggésben 
újabb közbeszerzési eljárás kell kiírni, így a későbbiekben a közbeszerzési tervet újból módosítani 
kell. 
 
Határozati javaslat: 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosszabadi Község 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 67/2017. (III.9.) KT 
határozatát  

1. az 1. sz. melléklet szerinti módosítja és azt jóváhagyja; 
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési 

tervnek az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján való közzétételéről. 

Felelős:  Lizákné Vajda Lívia polgármester  
Határidő:  azonnal 
  



 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
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Indoklás: 2017. év május 5. napján Vámosszabadi Község Önkormányzata támogatási döntésről 
szóló értesítést kapott a TOP-1.1.1-15-GM1 pályázati konstrukcióra benyújtott támogatási 
kérelme vonatkozásában. Tekintettel a Kbt. 16-19. §-ban foglalt egybeszámítási szabályokra, az 
Önkormányzat megállapította, hogy a belterületi utakra vonatkozó felújításának beszerzése 
egybeszámítási kötelezettség alá esik az iparterület fejlesztésére vonatkozó beszerzéssel, ezért az 1. 
sorszám alatt nevesített beszerzése tekintetében közbeszerzési kötelezettség terheli. Fentiek 
alapján szükségessé vált a 2017. évre elfogadott közbeszerzési terv módosítása.  
 
Kelt: Vámosszabadi, 2017. június 22.  
 
            
 ……………………………………… 
  Lizákné Vajda Lívia polgármester  


