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közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)
bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő helyi
önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A közbeszerzési terv célja, hogy
az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket, és
megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes
vagy nem megfelelő eljárások megindítása. Az éves közbeszerzési tervnek
jelentősége van a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, tekintettel arra, hogy
a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére ajánlatkérők
kötelesek azt megküldeni.

A közbeszerzési terv minimális adattartalma az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint a
közbeszerzés tárgyának, a közbeszerzés tervezett mennyiségének, a közbeszerzésre
irányadó eljárási rendnek, a tervezett eljárás fajtájának, az eljárás megindításának
tervezett időpontjának, és a szerződés teljesítésének várható időpontjának
feltüntetése.
A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait annak elfogadását követően az
ajánlatkérő a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján köteles a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszeren (a
továbbiakban: EKR) keresztül nyilvánosan közzétenni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési
terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben
később megfelelően szerepeltette. Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési
eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre nem
látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt merült fel.
Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terve jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó összesített
közbeszerzési tervének jóváhagyását – a közgyűlés hatáskörében eljárva –
támogatom.
Székesfehérvár, 2021. január 18.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…/2021. (I…..) határozata
a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra tekintettel, a Fejér Megyei Önkormányzat a 2021. évi
összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyom.
4. Felkérem a megyei jegyző urat, hogy intézkedjen a tervnek a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési
rendszeren (EKR) történő közzététele felől.
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