
Szám: 2-18/2010. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 10-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2010. (XII. 10.) 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 és a Tolna Megyei Önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) tegye közzé a 
Tolna Megyei Önkormányzat hatályos Közbeszerzési 
Szabályzatát. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

     dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző   
Határidő:  azonnal, 

         a 2. pont esetében 2010. december 20. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

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



Melléklet 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Köz-
beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: KSZ.) a következők szerint módosítja: 
 
 

1. A KSZ 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
1.2 A KSZ. előírásait: 

- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) 
tagjai, 

- Közgyűlés közbeszerzési bírálóbizottságának tagjai, 
- a Közgyűlés elnöke, alelnökei, 
- - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói,  
- a közbeszerzési eljárásba bevont önkormányzati intézményi dolgozók, 

valamint  
- a közbeszerzési eljárásba bevont más személy és szervezet – az 1.3. 

pontban foglaltakra figyelemmel –  
köteles alkalmazni. 

 
 

2. A KSZ. 4.3. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.3. („Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonására a 
következő esetekben kerülhet sor, ha:”) 

 
b) a bírálóbizottság tagjai vagy a 4.1. a) pont alapján az eljárásba 

bevont köztisztviselők nem rendelkeznek az adott közbeszerzési 
eljárás lebonyolításához, előkészítéséhez – a Kbt. 8. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak - megfelelő szakértelemmel, így 
különösen a közbeszerzés tárgya szerinti vagy közbeszerzési 
szakértelemmel, 

 
 

3. A KSZ. 4.4. pontjának második mondata („A Bírálóbizottság állandó tagjai 
megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 4.1. a) pontban meghatáro-
zott szakértelmekkel a bírálóbizottsági tagoknak rendelkezni kell.”) helyébe a kö-
vetkező mondat lép: 
 
A Bírálóbizottság állandó és eseti tagokból áll. 

 
 

4. A KSZ. 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.6. A 4.1. a) pontban meghatározott köztisztviselőket a közbeszerzési 
eljárás megindítását követően a megyei főjegyző jelöli ki. Az eljárásba 
bevont köztisztviselők a megyei főjegyző utasításainak megfelelően ellátják 
a következő feladatokat: 
− a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségvetési fedezet 
rendelkezésre állásának ellenőrzése, 
− az összeférhetetlenségi nyilatkozatok előkészítése, 
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− a külső tanácsadó, szakértő személy, szervezet eljárásba bevonásáról 
való intézkedés előkészítése, 
− A KSZ. III. és V. fejezetében, az ott meghatározottak szerint egyes 
eljárási cselekmények előkészítése, illetve elvégzése, 
− a Bírálóbizottság üléseinek megszervezése, a Bírálóbizottság üléseivel 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, 
− az eljárás lezárásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a 
szerződés aláírásra történő előkészítése 
− a szerződés teljesítésével összefüggő Kbt. szerinti kötelezettségek 
teljesítése. 
 
 
5. A KSZ. 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6.4.Amennyiben Bírálóbizottság tagja a megyei önkormányzat valamely 
intézményének vezetője, akadályoztatása esetén meghatalmazást adhat az 
ülésen, tartós akadályoztatása esetén a közbeszerzési eljárás meghatározott 
szakaszában történő helyettesítésére. Helyettesítésre csak olyan személy 
hatalmazható meg, aki az intézményvezetővel azonos költségvetési szerv 
alkalmazásában áll és nem állnak fel vele szemben a Kbt. 10. §-ába foglalt 
összeférhetetlenségi okok. A helyettesítésre adott meghatalmazás csak teljes 
jogkörű lehet. 
 
 
6. A KSZ. 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6.8. A Bírálóbizottság üléseiről – a Kbt. 8. § (3) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelően – jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés ese-
tében – részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyv 
elkészítéséről a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel 
rendelkező köztisztviselő gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Bírálóbizottság 
elnöke és a megyei főjegyző (akadályozatása esetén a megyei aljegyző) írja 
alá. 

 
 
7. A KSZ. 6.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
6.10.Az írásbeli szakvélemény és a döntési javaslat tervezetének elkészítése a 
4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, amennyiben pedig tanácsadó, 
szakértő igénybevételére kerül sor, az eljárásba bevont tanácsadó, szakértő 
feladata és felelőssége. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése 
a Bírálóbizottság elnökének feladata. 

 
 

8. A KSZ. 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

9.1.A Kbt. 17/C. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról a 4.1. a) pont 
alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő 
köteles gondoskodni. 
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9. A KSZ. III. és V. fejezetében a: 
 
−  „a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező tagja” vagy „beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
tagja” kifejezések helyébe „a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, 
beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő” 
kifejezés; 
− „a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja” vagy „jogi 
szakértelemmel rendelkező tagja ” kifejezések helyébe „a 4.1. a) pont alapján 
az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő” kifejezés 
lép. 
 
 
10. A KSZ. 11.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
11.12.A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az 
ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható 
helyen őrzi az Igazgatási és Beruházási Osztály közbeszerzési feladatokkal 
megbízott köztisztviselője, közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a 
megbízási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet. 
 
 
11. A KSZ. 11.15. pontjának első mondata helyébe a következő mondat lép: 

 
11.15. A bontási jegyzőkönyv az ajánlattevők, részvételre jelentkezők számánál 
eggyel több eredeti példányban készül, melyet a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal bontást lefolytató köztisztviselői kézjegyükkel látnak el. 

 
 

12.A KSZ. jelen módosítása 2010. december 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit 
a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások tekintetében is alkalmazni kell. 

 
 

 
Szekszárd, 2010. december 10. 
  
 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
 
 
 
Záradék: 
A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályza-
tának módosítását a …./2010. (XII.10.) közgyűlési határozatával fogadta el. 
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