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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 79/2010. (IX.16.) közgyűlési határozatá-
val 2010. október 1-jétől ideiglenes hatállyal – az alakuló ülését követő Közgyűlés 
időpontjáig – a közbeszerzési eljárások bírálatára új bírálóbizottságot hozott létre. Az 
ideiglenes hatállyal működő bírálóbizottság tagjai a következő személyek: 
 

a) állandó tagként a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül: 
- dr. Erményi Gyula megyei aljegyző, 
- Kőfalvi Aranka osztályvezető, 
- Jóföldi Gabriella osztályvezető-helyettes, 
- Bozsolik Zoltán osztályvezető-helyettes, 
- dr. Miklósa Mónika beruházási ügyintéző. 

 
b) eseti tagként: 

- az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások 
esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzser, 
- ha a közbeszerzési eljárás a megyei önkormányzat valamely intézményét 
érinti, az érintett intézmény vezetője, 
- a közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a külső tanácsadó, 
szakértő személyt vagy szervezet képviselője. 

 
Hivatkozott közgyűlési határozat arról is rendelkezik, hogy az alakuló ülést követő 
Közgyűlésig a Közgyűlés elnöke tegyen indítványt a bírálóbizottság összetételére oly 
módon, hogy abban az ellenzéki demokratikus kontroll biztosított lehessen. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 8. § (3) 
bekezdése az alábbi támpontot adja a bírálóbizottság létrehozására: 
„Az ajánlatkérő az ajánlatoknak a 83-87. §-ok alkalmazását követő vagy - ha ezen 
rendelkezések egyikét sem kellett a közbeszerzési eljárásban alkalmazni, az eljárást 
lezáró döntést megelőző - 81. § (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálására legalább há-
romtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és dönté-
si javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést 
meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.” 
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A Kbt. 8. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásba bevont személyeknek, 
illetőleg szervezeteknek – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 78/2010. (IX.16.) közgyűlési határozatá-
val fogadta el önkormányzatunk új közbeszerzési szabályzatát, amelynek 4.4. pontja 
a bírálóbizottsági tagok megválasztásához a következő iránymutatással szolgál: 
 
„ A Közgyűlés a Kbt. 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a bírálóbizottságot 
(a továbbiakban: Bírálóbizottság) külön közgyűlési határozattal hozza létre. 
A Bírálóbizottság állandó tagjai megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
4.1. a) pontban meghatározott szakértelmekkel [megegyezik a Kbt. 8. § (1) bekezdé-
sében meghatározott szakértelmekkel] a bírálóbizottsági tagoknak rendelkezni kell. 
A Bírálóbizottság eseti tagjai közé kell választani: 
a) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében 
a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert, 
b) ha a közbeszerzési eljárás a megyei önkormányzat valamely intézményét érinti, 
úgy az érintett intézmény vezetőjét, 
c) a 4.3. pontban meghatározott esetekben külső tanácsadó, szakértő személyt vagy 
szervezet képviselőjét. 
A Bírálóbizottság eseti tagjait nem kell név szerint megnevezni a Bírálóbizottságot 
megválasztó közgyűlési határozatban. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési 
eljárásai Bírálóbizottságának végleges összetétele úgy kerüljön meghatározásra, 
hogy abban 4 közgyűlési képviselő, valamint 3 hivatali köztisztviselő kapjon helyt.  
 
Mindezek alapján közbeszerzési bírálóbizottságunk végleges összetételére az alábbi 
határozati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt. Kérem a Tisztelt Közgyű-
lést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint válassza meg a bírálóbizottság 
tagjait, döntsön az új bírálóbizottság felállításáról! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés ../2010. (XI. 19.) 
közgyűlési határozata a Tolna megyei Ön-
kormányzat közbeszerzési eljárásai új bírá-
lóbizottságának létrehozásáról 

 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 8. § (3) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségnek eleget téve 2010. november 
19-ei hatállyal bírálóbizottsági tagoknak 
választja meg: 
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a) a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének tagjai közül: 

 
……………………………….,…………………
……..,…………………….,……………………., 
képviselőket. 

 
b) Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői közül: 
     - dr. Bartos Georgina megyei főjegyzőt, 

- dr. Erményi Gyula megyei aljegyzőt, 
- Kőfalvi Aranka osztályvezetőt. 

 
2.  Az 1. pontban megválasztott tagok mellett 

2010. november 19-ei hatállyal a bírálóbizottság 
tagjainak választja meg a Közgyűlés a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának 4.4. pontja alapján a következő 
személyeket: 

 
a) Európai Uniótól származó forrásból tá-
mogatott közbeszerzési eljárások eseté-
ben a projekt lebonyolításában közremű-
ködő (vezető) projektmenedzsert, 
b) ha a közbeszerzési eljárás a megyei 
önkormányzat valamely intézményét érin-
ti, az érintett intézmény vezetőjét, 
c) a közbeszerzési eljárásba történő be-
vonása esetén a külső tanácsadó, szakér-
tő személyt vagy szervezet képviselőjét.  

 
3. A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával 

egyidejűleg 79/2010. (IX.16.) közgyűlési 
határozatát visszavonja. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 
 
Felelős: a 4. pont tekintetében dr. Bartos Geor-

gina, megyei főjegyző. 
Határidő: az érintett személyek értesítésére 

azonnal, 
egyebekben folyamatos. 

 
Szekszárd, 2010. november 10. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 


