
Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i ülése 12. szá-
mú napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosí-
tására, illetve 2013. évi közbeszerzési tervére  
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
I. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alap-

ján a 19/2012. (IV.26.) határozattal 2012. május 1. napjával új Közbeszerzési 
Szabályzatot fogadott el a Közgyűlés. A Szabályzat részletesen rendelkezik a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes feladatokról, valamint arról, hogy a felada-
tok ellátásáért mely személy vagy szerv felel. 

 
2012. szeptember 1. napjával a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti 
egységeinek elnevezése változott, melyről a Közgyűlés a 34/2012. (VI.29.) szá-
mú határozatával döntött. Ennek eredményeként – többek között – a korábban 
Jogi és Területfejlesztési Osztály elnevezése Jogi és Titkársági Osztályra válto-
zott. 

 
Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzéssel kapcsola-
tos feladatok egy részének ellátását illetve koordinálását a fenti osztály feladata-
ként határozza meg, az osztály elnevezésének változása miatt a Szabályzat mó-
dosítására van szükség. Egyebekben a Szabályzat módosítása nem indokolt. 

 
 
II. A 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 terve-
zett közbeszerzéseikről.  

 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
67. § (1) bekezdése rendelkezik a Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nem-
zeti közbeszerzési értékhatárokról a 2013. évre vonatkozóan. Az értékhatár áru-
beszerzés esetében: 8 millió forint, építési beruházás esetében: 15 millió forint, 
építési koncesszió esetében: 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése eseté-
ben: 8 millió forint, szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. A közössé-
gi eljárásrendre irányadó értékhatár árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés 
esetén 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint, építési beruházás és építési kon-
cesszió esetén 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint. 
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Tárgyévben a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetében 
nem szerepel olyan a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés, amelynek értéke eléri a 
közbeszerzési értékhatárt és Önkormányzatunk számára ilyen beszerzést meg-
alapozó pályázati forrás sem áll rendelkezésére, így 2013-ban közbeszerzési el-
járás lefolytatását nem tervezzük. Azonban – a fenti törvényi kötelezettség telje-
sítése 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. A nemleges 
közbeszerzési tervre figyelemmel a Tolna Megyei Önkormányzat a Kbt. 32.§-a 
szerinti előzetes összesített tájékoztatót nem készít. 

 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokban fog-
laltak szerint fogadja el a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatá-
nak módosítását és a 2013. évi Közbeszerzési Tervet!  
 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …../2013. (II.15.) köz-
gyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormány-
zat Közbeszerzési Szabályzatának módosításá-
ról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzat módosítását jelen határozat mel-
lékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat 
Tolna Megyei Önkormányzat honlapján törté-
nő közzétételéről. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 

dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 
2. pont tekintetében) 

Határidő: 2013. február 18. 
 
 

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …./2013. (II. 15.) köz-
gyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormány-
zat 2013. évi összesített közbeszerzési tervéről 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tör-
vény 33. § (1) bekezdése értelmében a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített 
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közbeszerzési tervéről a következők szerint 
dönt:  
-     a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. év-
ben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem 
tervezi. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 

gondoskodjon a határozatnak a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételé-
ről. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 
2. pont tekintetében) 
Határidő: 2013. február 22. (a 2. pont tekinteté-
ben) 

 
 
Szekszárd, 2013. január 25. 
 
 
 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
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Melléklet 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat  
Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2012. (IV.26.) Kgy. határozattal el-
fogadott Közbeszerzési Szabályzatát ( a továbbiakban: Szabályzat ) az alábbiak sze-
rint módosítja: 
  
1.) A Szabályzat 8.2., 10.1.-10.3., 11.12. pontjaiban a Jogi és Területfejlesztési 

Osztály elnevezése Jogi és Titkársági Osztály elnevezésre módosul. 
 

2.) Jelen módosítás 2013. február 18. napján lép hatályba. 
 

3.) A Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseinek hatályát e 
módosítás nem érinti. 

 
 
Szekszárd, 2013. február 15. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
       a Közgyűlés elnöke                     megyei főjegyző 
 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2013. (II.15.) Kgy. határozatával fogadta el. 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
 megyei főjegyző 
 


