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Ügyiratszám: 1417-2/2022.                                  9. sz. előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2022. február 10-i ülésére  

az Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

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

az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési terv nyilvános, azt az ajánlatkérő honlapján, illetve az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben (EKR) közzé kell tenni. 

 

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

eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá 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. 

 

Sávoly Község Önkormányzatának az idei évben várhatóan nem lesz közbeszerzésnek 

minősülő beszerzése. Fenitek alapján kérem a nemleges közbeszerzési tervet a mellékeltek 

szerint jóváhagyni. A közbeszerzési tervet az EKR-ben, és a települési honlapon 2022. 

március 31-ig közzé is kell tenni. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi éves 

összesített közbeszerzési tervét – nemleges tartalommal - az előterjesztéshez mellékeltek 

szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester (közzétételért) 

Határidő: 2022.03.31. 

 

Sávoly, 2022. február 2. 

 

                                                                                                                  Schuller Tibor 

                                                                                                                   polgármester

 



   melléklet Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

        2022. február 10-i nyilvános ülésének 9. sz. előterjesztéséhez 
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       8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

              Tel.: 85/520-168 

 
Ügyiratszám: 1417-1/2022.  

Ügyintéző: dr. Trombitásné 

dr. Domján Bernadett                                                              

Tel: 85/501-022                                                                       

Email: domjan.bernadett@marcali.hu  

     

 
   

 
                        

 

Sávoly Község Önkormányzatának 

2022. évi  

éves összesített közbeszerzési terve 

 

 

   A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve megállapítom, hogy Sávoly Község Önkormányzata 

(8732 Sávoly, Petőfi u. 14.; ajánlatkérő azonosítója: AK23686; képviseli: Schuller 

Tibor polgármester), mint ajánlatkérő a 2022. évben várhatóan nem folytat le 

közbeszerzési eljárást.  

 

 

 

Sávoly, 2022. február 2. 

 

 

                                                                                                           Schuller Tibor 

                                                                                                             polgármester 
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