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Egyszerű többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 17-i ülése ... 
számú napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az 
azzal összefüggő feladatokra 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában 
meghatározott ajánlatkérők, így – a Tolna Megyei Önkormányzat is – évente 
kötelesek összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzéseikről.  
 
Tárgyévben a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetében nem 
szerepel olyan a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, amelynek értéke eléri a 
közbeszerzési értékhatárt és Önkormányzatuk számára ilyen beszerzést 
megalapozó pályázati forrás sem áll rendelkezésére, így 2012-ben közbeszerzési 
eljárás lefolytatását nem tervezzük. Azonban – a hivatkozott törvényi kötelezettség 
teljesítése érdekében – határozni kell a nemleges tartalmú közbeszerzési tervről is. 
 
Amennyiben év közben, most még előre nem látható beszerzési igény miatt 
szükségessé válik közbeszerzési eljárás lefolytatása, úgy azt a beszerzést a 
közbeszerzési tervben – annak módosításával – kell szerepeltetni. 
 
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2012. (II. 17.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2012. évi összesített 
közbeszerzési tervéről 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. 
§ (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei 

regos
Beírt szöveg
14.
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Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési 
tervéről a következők szerint dönt:  
-     a Tolna Megyei Önkormányzat 2012 évben 

közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a határozatnak a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2. 

pont tekintetében) 
 
Határidő: 2012. február 24. (a 2. pont tekintetében) 
 

 
 
 
Szekszárd, 2012. február 3. 

 
 

 
dr. Puskás Imre 

a Közgyűlés elnöke 

 




