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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
3-16/2017. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 25. napján  

               (péntek) de. 13.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)  

               hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester, 

                         Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Berzi István képviselő 

                  

Igazoltan távol van: Kovács Márta képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző távollétében: 

                                                          Bányainé Cserged Marianna vezető főtanácsos 

                                                          Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 4 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1.) Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú  

     módosításáról 

     Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Ferenc Györgyné és Csathó László települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1.) Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú  

     módosításáról 

     Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok: 

 1.) Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú              

      módosításáról 

                Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata „2017. évi Közbeszerzési Terv” -ének 1. számú módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint, az „5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők, - így 

Balajt Község Önkormányzata is - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési 

év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.  

Balajt község Önkormányzata a 8/2017.(II.15.) számú határozattal eleget is tett ezen 

kötelezettségének, de a 2016-ban benyújtott pályázatok sikeres eredményei miatt módosításra 

és pontosításra szorul a Közbeszerzési Terv.  

 

A 2017.07.13. napján kelt Támogatói Okirat értelmében a „Gyerekház külső felújítása” című 

projekt építési beruházás része nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért az nem 

esik a Közbeszerzési törvény hatálya alá, így egyszerű beszerzési eljárás keretében szükséges 

az eljárást lefolytatni. Erre való tekintettel kikerül a Közbeszerzési Tervből. 

A 2017.06.14-án hatályba lépett támogatási szerződés értelmében a „Balajt Község 

Önkormányzat energetikai korszerűsítése” című pályázat építési beruházás része eléri a 

nemzeti közbeszerzési értékhatárt, de az eljárás típusa változik a korábbi tervhez képest. 

 

A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, hogy az 

ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, hogy minél hamarabb vegyék számba az adott évre 

tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a közbeszerzés részekre bontása tilalmának 

megsértését, vagy a késedelmes, illetve nem megfelelő eljárásindítást. 

 

A közbeszerzési terv nyilvános és az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őrizni. A terv 

elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de azt a tervben megfelelően 

szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indokát is. 

 

Balajt Község Önkormányzatának 2017. évre szóló közbeszerzési tervének készítésének 

alapját Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete képezte. 
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Közbeszerzési terv tartalma: 

 

A közbeszerzési terv tartalmára vonatkozóan a törvény nem állapít meg szabályokat; a 

jogalkalmazás elősegítése érdekében azonban a Közbeszerzésének Tanácsának elnöke minta 

dokumentumot bocsátott az ajánlatkérők rendelkezésére. E szerint a közbeszerzési tervet 

közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni és az adott közbeszerzésre 

vonatkozóan legalább szerepeltetni kell: 

 tárgyát, 

 mennyiségét, 

 CPV szerinti számát, 

 az irányadó eljárási rendelet, 

 a tervezett eljárási típust, 

 az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés 

teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartalmát, továbbá sor került-e 

vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített 

tájékoztató közzétételére. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2017. (VIII.25.) H A T Á R O Z A T A   

 

Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési 

      Terv”-ének 1. számú módosításáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község 

Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének 1. számú 

módosításáról szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata 2017. évi 

„Közbeszerzési Terv 1. számú módosítása”-t - a határozat 

mellékleteként -  elfogadja. 

 

Képviselő-testület elrendeli az elfogadott közbeszerzési terv Balajt 

Község Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételét. 

  

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 
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Melléklet a 81/2017.(VIII.25.) határozathoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

 

2017. ÉVI 

 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

1. számú módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének 

1. számú módosítását a 81/2017.(VIII.25.) határozattal elfogadta. 

 

 

 Dr. Kernóczi Zsuzsanna  

 jegyző távollétében: 

 

 

 Bányainé Cserged Marianna 

 vezető főtanácsos 
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BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2017. ÉVI 

 

   KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

 

1. számú módosítása 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő megnevezése: Balajt Község Önkormányzata                   

Érintett költségvetési év: 2017. 

 
A közbeszerzés 

tárgya  

CPV 

kód 

Irányadó 

eljárásrend  

Tervezett 

eljárási 

típus 

                  Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

A 

közbesze

rzés 

forrása 

az eljárás 

megindításának, 

ill. a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

a szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

I Építési 

beruházás   

  

 
 

Balajt Község 

Önkormányzat 

energetikai 

korszerűsítése  

(TOP-3.2.1-15-

BO1-2016-00107)  

452100

00-2 

Nemzeti 

eljárásrend  

2017. II. félév 2017. II. félév nem Európai 

Uniós 

forrás 

Egyedi 

szennyvízkezelés  

 

452324

20-2 

Nemzeti 

eljárásrend  

2017. II. félév 2017. II. félév nem 

 

Európai 

Uniós 

forrás 

 

Balajt, 2017. augusztus 25. 

 

 

Szabó Zoltán Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

polgármester jegyző távollétében: 

 

 

 Bányainé Cserged Marianna 

 vezető főtanácsos 
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Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző távollétében: 

 

 

  Bányainé Cserged Marianna

  vezető főtanácsos 

   

   

    

Ádám Ferenc Györgyné                                                                            Csathó László                                                                                                    

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


