
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 1380/2016. 
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: dr. Rónai István Megtárgyalja:                        Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja:           Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű       X      

                    minősített      -      többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      X          

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                          1         Közbeszerzési terv 2016 

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 
 

JAVASLAT 

KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint 

Felsőzsolca Város Közbeszerzési Szabályzatának III. fejezet 1. pontja szabályozza az éves 

összesített közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét. 

 

„Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek 

kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.” 

  

A már előkészítés alatt álló projektek figyelembevételével 2015. év során az 1. sz. 

mellékletben szereplő egyszerű és nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások 

lefolytatását tervezzük: 

-    Felsőzsolca-Miskolc-Onga kerékpárút létrehozása,  

- Belvíz és csapadékvíz elvezetési hálózat kiépítése, 

- Teljes épületenergetikai racionalizálás a Családgondozó, a Platty Ida Óvoda, Szent 

István Katolikus Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, a 

Központi Konyha és az Oktatási Központ épületeire vonatkozóan. 

 

 

X  



Amennyiben az év során olyan nagyságrendű, jelenleg még nem tervezhető beszerzést 

folytatunk le, amely közbeszerzési eljárás lebonyolítását igényli, a csatolt közbeszerzési terv 

kibővítése válik szükségessé.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi közbeszerzési tervet szíveskedjen 

elfogadni. 

 

 

Felsőzsolca, 2016. február 25. 

 

 

 

        Dr. Tóth Lajos 

           polgármester 

 
 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 

 

 

Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város 2016. évi közbeszerzési 

tervét a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 


