
Szám: 2-8/2008. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A  Tolna  Megyei  Közgyűlés 118/2008. (XI. 28.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosításáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – jelen 

módosítás átvezetésével egyidejűleg – egységes 
szerkezetben készítse el a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

 dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző   
Határidő:  azonnal,  

 a 2. pont esetében 2008. december 1. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
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Melléklet 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint 
módosítja: 
 
 
1. A Szabályzat I. fejezet 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4.1.A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába - az Kbt. 
szerinti összeférhetetlenség esetét kivéve - be kell vonni a megyei főjegyzőt, 
valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megfelelő szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselőit. Európai Unióból származó forrásból támogatott 
közbeszerzések esetén az Előkészítő Csoport tagja továbbá a projekt 
lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzser. Ezek a személyek 
alkotják az adott eljárás vonatkozásában az Előkészítő Csoportot (a 
továbbiakban Csoport).” 

 
 

 
2.  A Szabályzat I. fejezet 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„7.2. A Csoport tagjává kell kijelölni a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
közbeszerzés tárgya szerinti szervezeti egységének vezetőjét vagy helyettesét, 
a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetőjét vagy osztályvezető-
helyettesét, egy jogi egyetemi végzettséggel rendelkező és lehetőség szerint 
egy OKJ-s közbeszerzési referens végzettséggel rendelkező köztisztviselőjét. E 
személyek összeférhetetlensége vagy akadályoztatása esetén a Csoport 
vezetője a Hivatal más, megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőjét 
köteles a Csoportba kijelölni. Európai Unióból származó forrásból támogatott 
közbeszerzések esetén az Előkészítő Csoport tagjává kell kijelölni a projekt 
lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert is. A Csoport tagjai 
közül a Csoport vezetője jelöli ki az adminisztratív feladatokat ellátó 
csoporttagot, lehetőség szerint az OKJ-s közbeszerzési referens végzettséggel 
rendelkező köztisztviselőt. Egy személy többféle feladatot is elláthat a 
Csoporton belül, amennyiben rendelkezik a megfelelő szakértelemmel.”  

 
 

3. Jelen módosítás 2008. december 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 
módosítás hatályba lépését követően indított közbeszerzési eljárások 
tekintetében kell alkalmazni. 

 
Szekszárd, 2008. november …. 
  
 

        dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 


