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E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

  
Tárgy: Várpalota Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Mezei László főépítész
                        Gálné Horváth Éva gazdálkodási ügyintéző
  ,

Az előterjesztést megtárgyalta:

Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta                                Sándor Tamás                    dr. Ignácz Anita Éva
      jogi előadó                         aljegyző                                       jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  képviselő-testülete  2015.  március  26-i  ülésén  42/2015.
(III.26.) képviselő-testületi határozatával elfogadta Várpalota Város Önkormányzatának 2015.
évi közbeszerzési tervét.

A településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes településrendezési  sajátos  jogintézményekről
szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  fogalmazza  meg  az  integrált  településfejlesztési
stratégia  (ITS),  a  településfejlesztési  koncepció,  valamint  a  településrendezési  eszközök
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és az annak mellékletét képező szabályozási
terv) készítésének feltételeit.
A hatályos településrendezési eszközök módosítás nélkül 2018. december 31-ig alkalmazhatók,
továbbá 2015. december 31-ig, a 2012. augusztusig hatályos OTÉK szerint módosíthatók. 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  32/2015.  (III.26.)  képviselő-testületi
határozatával - jogszabályváltozással összhangban - döntött a településfejlesztési koncepció és
a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatának elindításáról. 
Az eljárás lebonyolítása közbeszerzés köteles.

Fentiek miatt a közbeszerzési terv módosítására van szükség, amelyet a határozati javaslathoz
csatolt közbeszerzési terv tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni
szíveskedjen!

Várpalota, 2015. május 13.

    
   Talabér Márta

                                                                                    polgármester



Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.                                           
Telefon: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu                                                                               Határozati javaslat 

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  28-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2015. (V.28.) képviselő-testületi
határozat:

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Várpalota  Város  Önkormányzatának  a
2015.  évi  közbeszerzésekre  vonatkozó  –  egységes  szerkezetbe  foglalt  -  módosított
közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

       

Várpalota, 2015. május 28.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester                                                                                      jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Melléklet a …/2015. ( V.28.) képviselő-testületi határozathoz 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérő megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata 
Érintett év: 2015.

Sorszám Eljárás tárgya Eljárás típusa Eljárásrend Eljárás megindításának
tervezett időpontja

1. A közbiztonság
növelését szolgáló

önkormányzati
fejlesztések-
Várpalotai

térfigyelő rendszer
kiépítése

Nemzeti
Hirdetmény

közzététele nélküli
Megküldés:

2015.március 

2.
Útfelújítás

Nemzeti Hirdetmény
közzététele nélküli

Megküldés:
2015. május

3. Intézmények és
városi közvilágítás
villamos energia

beszerzése

Nemzeti Nyílt eljárás Megküldés:
2015. szeptember

4. Településfejlesztési
koncepció és a

településrendezési
eszközök teljes
felülvizsgálata

Nemzeti Hirdetmény
közzététele nélküli

Megküldés:
2015. május


