Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kiilsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testiilet 2015. februar 13-i nyilvanos iilesere

Targy: Az onkormanyzati rendeletek elokesziteseben valo tarsadalmi reszvetelrol szolo
onkormanyzati rendelet hatalyon kiviil helyezese
Eloado: Aczel Peter polgarmester

I n d o ko I a s:
A helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi LXV. torveny (a tovabbiakban: Otv.) - 2011. Julius 1-jetol
hatalyos - 103/B. §-a felhatalmazast adott a helyi onkormanyzat kepviselo'-testiiletenek, hogy a helyi
sajatossagoknak megfeleloen az altala megalkotott rendeletek elokeszi'teseben valo tarsadalmi
reszvetel szabalyait rendeletben

allapitsa meg. Ezen felhatalmazas alapjan Kulsovat Kozseg

Onkormanyzatanak Kepviselo-testutete megalkotta ,,az onkormanyzati rendeletek elokesziteseben
vaio tarsadalmi reszvetelro'i" szolo 15/2011.(XII.30.) onkormanyzati rendeletet, amely 2012. januar 1jen lepett hatalyba.
Az onkormanyzati rendelet megalkotasahoz felhatalmazast ado Otv. rendelkezes 2013. januar 1-jetol
hatalytalan. Az Otv. helyebe levo Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX.
torveny nem tartalmaz rendelkezest fenti targykor szabalyozasara, ezert az onkormanyzati rendelet
hatalyon kivtil helyezese indokolt.
Nemesszalok, 2015. januar 16.
dr. Szabadics Zsuz^anna
jegyzo
Eidzetes hatasvizsgalat
a ../2015.(...) onkormanyzati rendelethez
Az onkormanyzati rendelet elokeszftese kereteben, a szabalyozas varhato kovetkezmenyeinek
felmerese a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. § (1) bekezdese szerint:
1. Tarsadalmi, gazdasagi. koltsegvetesi hatasai:
A szabalyozasnak tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasa nines.
2. Kornvezeti, egeszseRugyi kovetkezmenyek:
A szabalyozasnak kbrnyezeti es egeszsegugyi hatasa nines.
3. Adminisztratfvterheket befolyasolo hatasai:
A szabalyozasnak adminisztrativterheket befolyasolo hatasa nines.
4. A jogszabalv meealkotasanak sziiksegessege. a iogalkotas elmaradasanak varhato kovetkezmenvei:
A rendeletalkotas az Motv. felulvizsgalatra vonatkozo eloirasa alapjan, valamint
rendelkezeseivel valo b'sszhang megteremteset szolgalja.
5. A iogszabalv alkalmazasahoz szukseges szemelvi. szervezeti. tarevi es penzugyi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.

az Motv.

Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2015.(…) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
15/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 15/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelet.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése
alapján 2015. …………………….-án hatályát veszti.

Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Kulsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletnek
3/2015.(11.23.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzati rendeletek elokesziteseben valo tarsadalmi reszvetelrol szolo
15/2011.(XIL30.) onkormanyzati rendelet hatalyon kiviil helyezeserol

Elfogadva: A Kepviselo-testulet 2015. februar 13-i ulesen.
Kihirdetve: 2015. februar 23-an
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Mr. Szabadics Zsikzsanna
jegyzo

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
3/2015.(ll.23.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzati rendeletek elokeszfteseben valo tarsadalmi reszvetelrol szolo
15/2011.(XII.30.) onkormanyzati rendelet hatalyon kfvul helyezeserol

Kulsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a)
pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:
1. § Hatalyat veszti az onkormanyzati rendeletek elokeszfteseben valo tarsadalmi
reszvetelrol szolo 15/2011.(XII.30.) onkormanyzati rendelet.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
(2) Ez a rendelet a jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 12. § (2) bekezdese
alapjan 2015. februar 25-en hatalyat veszti.

Aczel Peter
polgarmester

dr. SzabadicTZ^uzsanna
jegyzo

Ktilsovat Kozseg Onkormanyzata
9532 Kiilsovat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testiilet 2015. februar 13-i nyilvanos ulesere

Targy: Az onkormanyzat 2015. evi kozbeszerzesi terve
Eloado: Aczel Peter polgarmester

Kill s 6 v at K o z s e g O n k o r m a n y z a t a
9 5 3 2 K i i l s o v a t , K o s s u t h u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com
Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdese
alapjan az ajanlatkero a koltsegvetesi ev elejen, de legkesobb marcius 31-ig eves osszesitett
kozbeszerzesi tervet koteles kesziteni az adott evre tervezett kozbeszerzeseirol.
A 2015. evre vonatkozo kozbeszerzesi ertekhatarokat Magyarorszag 2015. evi kozponti
koltsegveteserol szolo 2014. evi C. torveny 70. §-a hatarozza meg.
A koltsegvetesi torvenyben a Kbt. 10. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti ertekhatar 2015. januar
l-jetol 2015. december 31-eig:
a) arubeszerzes eseteben: 8,0 millio forint,
b) epitesi beruhazas eseteben: 15,0 millio forint,
c) epitesi koncesszio eseteben: 100,0 millio forint,
d) szolgaltatas megrendelese eseteben: 8,0 millio forint,
e) szolgaltatasi koncesszio eseteben 25,0 millio forint.
A kozbeszerzesi terv nem jelenti a kozbeszerzesre vonatkozo eljaras lefolytatasanak kotelezettseget, az
ajanlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szereplo kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest
modositott kozbeszerzesre vonatkozo eljarast is lefolytathat, ha az altala elore nem lathato okbol
eloallt kozbeszerzesi igeny vagy egyeb valtozas meriilt fel, ebben az esetben a kozbeszerzesi tervet
modositani es indokolni szukseges.
Az Onkormanyzat ez evi koltsegveteseben nem szerepel olyan beszerzes vagy beruhazas, amelyre
kozbeszerzesi eljarast kellene lefolytatni, ezert az onkormanyzat kozbeszerzesi tervet ennek
figyelembeveteleveljavaslomjovahagyni.
A kozbeszerzesi terv nyilvanos, melyet az ajanlatkeronek legalabb 6t evig meg kell oriznie.
Hatarozati javaslat
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
Kiilsovat Kozseg Onkormanyzatanak 2015. evi kozbeszerzesi tervet a melleklet szerint hagyja jova
azzal, hogy ev kozben sziikseg szerint modositja.
Hatarido: folyamatos
Felelos: polgarmester, jegyzo

Kiilsovat Kozseg Onkormanyzata
2015. evi osszevont
kozbeszerzesi terve
Idobeli iitemezes
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1 A kozbeszerzesi tervet a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. napjaig kell elkesziteni, es ev kSzben a
bekovetkezo valtozasokra tekintettel sziikseg szerint aktualizaini kell. A kozbeszerzesi tervben az ajanlatkero
altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszitese elott az adott evben megvalositott kozbeszerzeseit is
tartalmaznia kell. A kozbeszerzesi terv nyilvanos.

Kulsovat, 2015. februar 5.

\Aczel Peter

polgarmester

