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Kossuth tér 1. 
  Előterjesztés elkészítésében részt vett: 

              Településfejlesztési osztály 

              Kár-Mentor Bt. 

               Az előterjesztést megtárgyalja:  

               Pénzügyi Bizottság 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Abony Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról 

és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) 

NFM rendelet 36. § (1) értelmében az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint 

éves statisztikai összegzést kell készítenie, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig kell megküldeni a Hatóságnak. 

Az éves statisztikai összegzés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérők 

vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza. Az éves statisztikai összegzést a Kbt. 31. §-a szerint 

kell közzétenni, vagyis az ajánlatkérő köteles a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai 

összegzést, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján közzétenni.  

Az Önkormányzat a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó évben összesen 10 darab, közösségi 

értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást folytatott le (előterjesztés 1. 

számú melléklete). Abony Város Önkormányzat a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

közreműködésével elkészítette az éves közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzését, amelyet a 

határozati javaslat melléklete tartalmaz.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

………/2013. (IV. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező, a 2012. évi 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzést elfogadja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az éves 

közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés a Közbeszerzési Tanács részére történő 

elküldésre 2013. május 31.-i határidővel. 
 

 

 

 



 
Határidő:    2013. május 31. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

KÁR-MENTOR Bt. 

Településfejlesztési Osztály 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

KÁR-MENTOR Bt. 

A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

 

Abony, 2013. április 12. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


