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Egyszerű többség  
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-i ülése 11. 
számú napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring 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.  
 
A 2015. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor számba vettük tárgyévi 
feladatainkat és e feladatok megvalósításához kapcsolható költségeket. 
  
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban 
OTrT) jelenleg hatályos 31/A. § (1) bekezdése alapján esedékes a Tolna megyei 
területrendezési terv felülvizsgálata legkésőbb 2015. december 31-ig. Mivel a 
rendezési tervek felülvizsgálatához a Megyei Önkormányzatok elegendő forrással 
nem rendelkeznek, továbbá a felülvizsgálat időigénye mintegy másfél év, a MÖOSZ 
révén kezdeményeztük a Miniszterelnökségnél e feladathoz állami támogatás 
biztosítását és a felülvizsgálati határidő módosítását. Az állami támogatás biztosítása 
esetén 2015 második felében várhatóan megkezdődhet a megyei rendezési tervek 
felülvizsgálata. 
   
A Tolna megyei rendezési terv felülvizsgálatát külső partnertől indokolt beszerezni – 
közbeszerzési eljárás keretében. E feladat 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. A közbeszerzés fedezeteként egyrészt a 
2015. évi költségvetés céltartalékából elkülönített 2 millió forint saját forrás, másrészt 
az igényelt állami támogatás szolgálhat. Jelenleg ezt az egy tervezett közbeszerzési 
eljárást szükséges szerepeltetni önkormányzatunk közbeszerzési tervében.  
 
A Kbt. 33. § (3) bekezdésének értelmében a közbeszerzési terv nem vonja maga 
után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatását, illetve 
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lehetőség van a tervben nem szereplő közbeszerzések indítására is a közbeszerzési 
terv egyidejű, évközbeni módosítása mellett. 
 
Mindezekre figyelemmel a Kbt. 33.§ (1) bekezdése alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadására az előterjesztéshez 
csatolt melléklet szerinti tartalommal teszek javaslatot. 
 
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban és a mellékletben 
foglaltakat támogassa! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 I. A Tolna Megyei Közgyűlés …./2015. (II. 20.) 

közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 
2015. évi összesített közbeszerzési tervéről 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. 
§ (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 
 

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

Felelős: az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a 
Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Erményi 
Gyula, megyei aljegyző 
 
Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 
azonnal 

 
 
 
Szekszárd, 2015. február 9. 

 
 

 
Fehérvári Tamás 

a Közgyűlés elnöke 
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