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Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság 2018. 

február 13-án megtartott ülésén az 5/2018. (II.13.) JÜB. sz. határozatával elfogadta 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy 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. 

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet) által 2018. április 15-től bevezetni kívánt Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) alapjaiban változtatja meg a közbeszerzési 

eljárások lefolytatásával kapcsolatban eddig kialakult gyakorlatot.  

 

A Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése a következőkről rendelkezik: „Az ajánlatkérő a Kbt. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja: 

a) a közbeszerzés tárgyát, 

b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

d) a tervezett eljárás fajtáját, 

e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és 

f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.” 

 

Mindezekre tekintettel az önkormányzat, mint ajánlatkérő a fentiekben foglaltaknak 

megfelelő formában módosítja a közbeszerzési tervét. 

 

Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása a határozat-tervezet 

mellékletét képezi.  

 

Figyelemmel a Kbt. tárgyi szabályozásában foglaltakra, ezúton tájékoztatom a Tisztelt 

Bizottságot, hogy a 2018. évi közbeszerzési terv jelen módosítása a beszerzések műszaki 

tartalmának és időbeli ütemezésének változása, az újonnan felmerült beszerzések 

közbeszerzési tervben történő rögzítése és a közbeszerzési tervnek az EKR-ben a Korm. 

Rendelet 7. § (5) bekezdésében előírt adattartalommal történő közzététele 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 2018. 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, 2018. április 3. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

…/2018. (IV.24.) JÜB. sz. határozat  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3316-12/2018. ügyszámú előterjesztését, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi 

Bizottság 5/2018. (II.13.) JÜB. sz. határozatával elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja és 

egészíti ki. 
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Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


