
 

 

Szám: 2-2/2009. 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. április 24-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

 A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2009. (IV. 24.) 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 2009. április 30. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

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



 
Melléklet 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint 
módosítja: 
 
 

1. A Szabályzat I. fejezet 2. pontja a következő alponttal egészül ki: 
 

„2.4. A KSZ. hatálya alá tartozó beszerzések megvalósítása során törekedni 
kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.” 

 
 

2. A Szabályzat I. fejezete 10. számozással a következő címmel és 
rendelkezéssel egészül ki: 

 
„10. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

 
10.1. A Kbt.17/C. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról a Csoport 
jegyzőkönyvvezetésre kijelölt tagja, akadályoztatása esetén jogi 
szakértelemmel rendelkező tagja köteles gondoskodni.” 

 
 

3. A Szabályzat III. fejezet 1.4. – 1.7. alpontjainak helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 
„1.4. A felhívás, hirdetmény tartalmát – a jogszabályi előírások 
figyelembevételével- a Bírálóbizottság határozza meg. A felhívást, hirdetményt 
a Bírálóbizottság által meghatározott tartalommal – szükség esetén javított 
formában – haladéktalanul a döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé 
kell terjeszteni jóváhagyás céljából. E kötelezettség teljesítéséért a 
Bírálóbizottság elnöke felel. A jóváhagyást a döntésre jogosult testület 
határozati formában hozza meg, a döntésre jogosult személy pedig 
„Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el a felhívást, valamint 
ezek – szükség szerint – a tanácsadó részére megküldendő példányát.  
 
1.5. Az eljárást megindító hirdetmény végleges szövegének jogszerűségét az 
eljárásba bevont tanácsadó vagy szakértő, tanácsadó vagy szakértő 
hiányában a Csoport vezetője ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító 
hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az sérti a közbeszerzésre, illetőleg a 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Az eljárást megindító 
hirdetmény ellenjegyzése nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A 
jóváhagyott és ellenjegyzett felhívásnak a Szerkesztőbizottság, az 
ajánlattevők illetve a tanácsadó részére történő megküldéséről a Csoport 
jegyzőkönyvvezetésre kijelölt tagja, akadályoztatása esetén jogi 
szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik. 
 
1.6. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) hiánypótlási felhívása esetén a 
tanácsadó vagy szakértő, illetőleg a Csoport vezetője haladéktalanul közli a 
Csoporttal a hiány pótlására, illetve a jogszabályba ütköző előírás 
kiküszöbölésére irányuló javaslatot. A Csoport a hiánypótlási felhívásban 
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foglaltaknak megfelelően a hirdetményt átdolgozza és a Közgyűlés elnökének 
jóváhagyását követően, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel 
rendelkező tagja haladéktalanul megküldi a Szerkesztőbizottság részére.  
 
1.7. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján 
a tanácsadó, a szakértő vagy ezek hiányában a jegyzőkönyvvezetésre kijelölt 
csoporttag gondoskodik az 1.4 – 1.5. pontok szerint meghatározott módon 
jóváhagyott és ellenjegyzett ajánlattételi felhívás Közbeszerzési 
Döntőbizottságnak való megküldéséről, továbbá az ajánlattételre felhívni 
kívánt szervezetekről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó 
körülményekről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való 
benyújtásáról.”  
 

4. A Szabályzat III. fejezet 1.19. alpontjának első mondata helyébe a 
következő mondat lép: 

 
„1.19. Hiánypótlás elrendelését a Csoport vezetője, a Bírálóbizottság elnöke 
vagy a tanácsadó kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél.” 

 
5. Jelen módosítás 2009. április 24-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2009. 

április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében kell 
alkalmazni. 

 
6. Jelen módosítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

Szabályzat: 
 

- I. fejezet 4.5. alpontja, 
- III. fejezet 1. 30. alpontja, 
- IV. fejezete és 
- IX. fejezete. 

 
 
Szekszárd, 2009. április …. 
  
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
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