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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

 

Ügyiratszám: 2449-8/2016. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2016. február 16-án tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

2015. február 17-én megtartott ülésén a 12/2015. (II.17.) JÜB. sz. határozatával elfogadta 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 33. § (3) 

bekezdése rendelkezett arról, hogy az ajánlatkérő 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 2015. 

november 1. napjától hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: új Kbt.) 42. § (3) bekezdése a régi Kbt.-vel megegyező szabályozási 

koncepciót foglal magában a közbeszerzési terv módosítása tekintetében azzal az eltéréssel, 

hogy az új Kbt. szerint a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához nem szükséges az új közbeszerzési igény alapjául szolgáló előre nem látható 

ok igazolása. 

 

Figyelemmel mind a régi Kbt., mind pedig az új Kbt. tárgyi szabályozásában foglaltakra, 

ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2015. évi közbeszerzési terv jelen 

módosítása az európai uniós támogatásban részesített projektek műszaki tartalmának 

változása, valamint az újonnan felmerült beszerzések közbeszerzési tervben történő rögzítése 

miatt szükséges. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 4.1.5. pontja szerint a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt az önkormányzat éves 

közbeszerzési tervének elfogadásáról és módosításáról. Fentiek szerint a határozat-tervezet 

melléklete szerint teszek javaslatot a 2015. évi közbeszerzési terv módosítására, 

kiegészítésére. 

 

Kérem a Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a 

mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. január 29. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…./2016. (II.16.) JÜB. sz. határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2449-8/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Jogi és Ügyrendi Bizottsága 12/2015. (II.17.) JÜB. sz. határozatával elfogadott Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terv módosítását és kiegészítését 

a mellékelt dokumentum szerint fogadja el. 


