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Egyszerű és minősített többség 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 4. 
számú napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének 
módosítására és a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
I. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott ajánlatkérők, így – a Tolna Megyei Önkormányzat is – évente 
kötelesek összesített közbeszerzési tervet készíteni, melyet szükség esetén 
módosítani kell. A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a 
Közgyűlés a 2013. február 15-i ülésén fogadta el. 
 
A Közgyűlés a 21/2013. (IV.26.) határozatával döntött az Államreform Operatív 
Program keretében megvalósuló a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a 
konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-
1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati eljárásban történő pályázat benyújtásáról. 
 
A döntést követően a pályázatot határozatlan időre felfüggesztették, majd 2013. 
augusztus 24. napján újra kiírásra került. A módosított pályázati kiírás 
többletfeladatokat ír elő és ehhez kapcsolódóan többletforrást biztosít (a korábban 
pályázható 50 M Ft helyett megyénként maximum 90 M Ft támogatási összeg 
igényelhető). 
 
Az átdolgozott, a többletfeladatokat is tartalmazó projekt benyújtásáról külön 
közgyűlési előterjesztés készült. A pályázati kiírás a többletfeladatok elvégzésére 
rendkívül szűk határidőket biztosít, amelyek teljesítése a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal jelenlegi létszámkeretével nem biztosítható. Ugyanakkor a 
többletfeladatokhoz a módosított pályázati kiírás megfelelő forrást is rendel, ezért 
ezen többletfeladatok ellátását külső szervezetek, szakemberek bevonásával 
indokolt elvégeztetni.  
 
Említett ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt keretében 2014. szeptember 30-i határidővel 
szükséges elkészíteni Önkormányzatunknak a Terület- és Településfejlesztési 
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Operatív Programhoz illeszkedő területfejlesztési részdokumentumok 
kidolgozásának II. fázisát, valamint szükséges összegyűjteni az uniós forrásból 
támogatandó megyei projektötleteket. Ezen részfeladatok aktív megyei terepmunkát 
igényelnek, tartalmuk szorosan összefügg, teljesítésükre azonos határidőt tűz ki a 
pályázati kiírás: mindezek alapján együttes beszerzésük indokolt. A benyújtásra 
kerülő projektköltségvetés szerint e feladatok becsült értéke meghaladja a 
szolgáltatás-megrendelésre irányadó nettó 8 millió forintos nemzeti közbeszerzési 
értékhatárt, de a nettó 25 millió forintot nem éri el, így a Kbt. 122/A.§-a szerinti 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lehet lefolytatni.  
 
Mindezekre figyelemmel, a Kbt. 33.§ (1) bekezdése alapján, a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására az előterjesztéshez 
csatolt melléklet szerinti tartalommal teszek javaslatot (I. határozati javaslat).  
 
  
II. 
 
A Közgyűlés legutóbb 101/2010. (XI.19.) határozatával választotta meg a Tolna 
Megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságát. A hivatkozott 
határozat a bírálóbizottság tagjai közül két főt a Közgyűlés állandó bizottságainak 
külsős tagjai közül jelölt ki. A 2012. február 17-én megtartott közgyűlésen azonban 
az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tagsága megszűnt, így a korábban 
megválasztott dr. Hadházy Árpád és Néber Tibor urak bírálóbizottsági tagsága 
ellentmondásos. 
 
A Kbt. 22.§ (4) bekezdésére figyelemmel a bírálóbizottságnak legalább 3 főből kell 
állnia. A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 4.4. pontja 
rendelkezik részletesen a bírálóbizottság összetételéről az alábbiak szerint: 
„A Közgyűlés a Kbt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján a 
bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bírálóbizottság) külön közgyűlési határozattal 
hozza létre.  
A Bírálóbizottság állandó és eseti tagokból áll. 
A Bírálóbizottság eseti tagjai közé kell választani: 
- Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a 
projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert, 
- a 4.3. pontban meghatározott esetekben külső tanácsadó, szakértő személyt vagy 
szervezet képviselőjét. 
A Bírálóbizottság eseti tagjait nem kell név szerint megnevezni a Bírálóbizottságot 
megválasztó közgyűlési határozatban.” 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bírálóbizottsági összetétel ellentmondásos, a 
hivatkozott közgyűlési határozattal létrehozott bírálóbizottság helyett új 
bírálóbizottság létrehozása indokolt. Mindezekre figyelemmel új bírálóbizottság 
létrehozására a II. számú határozati javaslat szerint teszek javaslatot [A 
bírálóbizottság összetételében érdemi változásokat a határozati javaslat 1.a) pontja 
tartalmaz, egyebekben a bizottság összetétele nem változik.] 
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Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokban és a mellékletben 
foglaltakat támogassa! 
 
 
Határozati javaslatok: 
 
Egyszerű többség  I.  A Tolna Megyei Közgyűlés …./2013. (IX.20.) 

közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosításáról  

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosított éves összesített 
közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

 
Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke,  
a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 
megyei főjegyző 

 
Határidő: az 1. pont esetében folyamatos,  
 a 2. pont vonatkozásában 2013. 

szeptember 27. 
 

 
 
 

Minősített többség  II. A Tolna Megyei Közgyűlés ……/2013. (IX.20.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat közbeszerzési eljárásai új 
bírálóbizottságának létrehozásáról 

 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségnek eleget téve 2013. szeptember 
20-i hatállyal bírálóbizottsági tagoknak választja 
meg: 

 
a) a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

tagjai közül: 
 

- ………...........................................…. képviselőket. 
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b) Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői közül: 
- dr. Bartos Georgina megyei főjegyzőt, 
- dr. Erményi Gyula megyei aljegyzőt, 
- Kőfalvi Aranka osztályvezetőt. 

 
2.  Az 1. pontban megválasztott tagok mellett 2013. 

szeptember 20-i hatállyal a bírálóbizottság 
tagjainak választja meg a Közgyűlés a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának 4.4. pontja alapján a következő 
személyeket: 

 
a) Európai Uniótól származó forrásból támogatott 

közbeszerzési eljárások esetében a projekt 
lebonyolításában közreműködő (vezető) 
projektmenedzsert, 

b) a közbeszerzési eljárásba történő bevonása 
esetén a külső tanácsadó, szakértő személyt vagy 
szervezet képviselőjét.  

 
3. A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával 

egyidejűleg 101/2010. (XI.19.) közgyűlési 
határozatát visszavonja, és megköszöni a korábbi 
bírálóbizottsági tagok munkáját. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: az 1-3. pontok esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke,  
 a 4. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, 

megyei főjegyző. 
Határidő:  az 1-3. pontok esetében folyamatos, 

 a 4. pont tekintetében azonnal 
 
 

Szekszárd, 2013. szeptember 10. 
 

 
 dr. Puskás Imre 

a Közgyűlés elnöke 
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1. sz. MELLÉKLET

1 árubeszerzés

2 építési beruházás

3 szolgáltatás

1.

A TOP-hoz illeszkedő 
területfejlesztési 

részdokumentumok 
kidolgozásának II. fázisa, valamint 

az uniós forrásból támogatandó 
megyei projektötletek 

összegyűjtése szolgáltatás nemzeti eljárásrend Kbt. 122/A.§ 2013. október 2013. december 2014. augusztus EU támogatás

a …/2013. (IX.20.) 
közgyűlési határozat 

szerint

Bírálóbizottság tagjai

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

A Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközTárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Tárgya Az eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja


