TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 1-7/2020.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 26-i soron
kívüli nyílt üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, a
tárgyalóterme

Tolna

Megyei

Önkormányzat

101.

sz.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 8:30 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Barnabás István, Bencze János, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára,
Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi
Árpád, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Széles András, Takács László.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

-

Ribányi József,
Szabó Loránd.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

-

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait és a Hivatal dolgozóit. A
Közgyűlés mai ülését megnyitja.
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésünkről a
képviselőtársak megkapták. Elmondja, hogy bizottsági tárgyalások nélkül javasolják
napirendre venni valamennyi napirendi pontot. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a
napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye.
Kérdést, véleményt nem lát.
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Kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról az elhangzott bizottsági tárgyalás
nélküli javaslattal együtt szavazzanak!
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
nélkül a napirendet elfogadta.
N A P I R E N D:
1.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadására, valamint Egyedi Közbeszerzési Szabályzat
elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által
kezdeményezés támogatására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

indított

európai

polgári

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadására, valamint Egyedi Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az
előterjesztést. Átadja a szót Aljegyző Asszonynak szóbeli kiegészítésre.
dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Köszöni szépen a szót. Egy pár mondatos
kiegészítést tenne az 1. napirendi ponthoz. Az SZMSZ egyébként lehetőséget ad rá,
hogy ilyen gyorsan kerüljön összehívásra a közgyűlés rendkívüli sürgősséget igénylő
esetekben, ez most gyakorlatilag az volt. Tekintettel azonban arra, hogy az
előterjesztés valóban a megszokottnál kicsit később került kiküldésre, ezért élne a
szóbeli kiegészítés lehetőségével. Az előterjesztés első fele tehát a közbeszerzési
terv elfogadásáról szól. Ugye a Megyei Önkormányzatnak, mint klasszikus
ajánlatkérőnek minden évben március 31-ig közbeszerzési tervet kell elfogadnia az
adott évben indítani kívánt közbeszerzéseiről. Ahhoz, hogy az eljárásaikat,
projektjeiket tudják folytatni, szükséges volt minél előbb a Közgyűlés elé hozniuk a
közbeszerzési terv elfogadását, mert bár a határidő miatt még ráérnének, de a
projektjeiknek már szüksége van arra, hogy el tudják indítani a közbeszerzéseket. Az
1. melléklet tartalmazza, hogy az idei évben milyen megindítandó közbeszerzési
eljárásokkal számolnak. A Sió Projektjeikhez kapcsolódóan 5 építési beruházás
igényel közbeszerzést, valamint az ún. 5.3.2-es Megyei identitást erősítő pályázataik
pedig szolgáltatás beszerzés, rendezvény szervezés tárgyában igényelnek
közbeszerzést. Ezt tartalmazza az 1. sz. melléklet. A 2. sz. határozati javaslatban
pedig az egyedi eljárásrend elfogadására tesznek javaslatot az 5.3.2-es projektek
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vonatkozásában. A Megyei Önkormányzatnak van egy általános Közbeszerzési
Szabályzata, ugyanakkor minden nagyobb projektük vonatkozásában egyedi
eljárásrenddel dolgoznak a közbeszerzés tekintetében, és ennél a projektnél is ezt
javasolják, hogy a projektre vonatkozóan egyedi eljárásrend kerüljön elfogadásra. Az
előterjesztés tartalmazza ezt a szabályzatot. A legfontosabb, amiket kiemelne benne
egyrészt az eljárásrend hatálya, az az 5.3.2-es projektjeikre terjed ki, ez 5 db
projektet jelent, amik a megyei identitás erősítését célozzák és területi szinten, járási
szinten kerültek lehatárolásra, ugyanakkor az összeszámítási kötelezettség miatt
náluk ez 1 közbeszerzést fog jelenteni, 1 nagy közbeszerzést, 1 uniós rendben
lefolytatandó közbeszerzést. Az 5 projekt vonatkozásában, mindegyik projektnél
konzorcium vezető a Tolna Megyei Önkormányzat, és 1 konzorciumi partnere a
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektmenedzsment szervezet. Az
eljárásban részt vesznek szokás szerint az ajánlatkérő, a bíráló bizottság tagjai,
akiket Elnök Úr fog kijelölni, hogyha ez a szabályzat kerül elfogadásra. Az
előkészítésben a TMÖ Hivatalának munkatársai vesznek részt. Nyilvánvalóan
akkreditált felelős közbeszerzési szakemberrel dolgoznak, és hatáskörök telepítése
került nyilván az Elnökhöz, ill. a Közgyűléshez. Nagyon fontos a hatáskörök
megbontása, amit a szabályzat 6-os pontja tartalmaz. Ennek értelmében a Megyei
Közgyűlés hatáskörébe tartozik az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elfogadása, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatala. Emellett
viszont az Elnök hatáskörébe tette a szabályzat, ill. így javasolják elfogadni, hogy az
előkészítésben részt vevő munkatársak, a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, a
rendelkezésre álló fedezetről szóló döntés, ill. az ún. közbenső döntések
meghozatala mind az Elnök Úrhoz kerüljenek telepítésre, tekintettel arra, hogy ha az
operatív feladatok is a Közgyűlésnél maradnak, akkor az olyan munkaterhet jelent a
Közgyűlésnek, hogy gyakorlatilag hetente, 2 hetente ülésezhetne. Ami nagyon fontos
hatáskör, mégis az Elnök Úrhoz telepítették, az ellenőrzést megelőzően az eljárást
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumoknak az elfogadása. Ez azt
jelenti tehát, hogy a Megyei Önkormányzat munkatársai, valamint a FAKSZ-os
szakember közreműködésével a projekt műszaki tartalma alapján összeállításra kerül
majd az ajánlati felhívás, amivel az ex-ante ellenőrzést megkezdhetik, és ha azt az
ellenőrző hatóság jónak találja jogi közbeszerzési és szabályossági szempontból,
akkor az ajánlati felhívás végleges jóváhagyásra visszakerül a Közgyűlés elé.
Gyakorlatilag ezek a legfontosabb szabályok, azonkívül az általános közbeszerzési
szabályokat tartalmazza a szabályzat, a felelősségi rendről tartalmaz még
szabályokat, és az EKR-rel kapcsolatos rendelkezésekről. Ennyi szóbeli kiegészítést
szeretett volna tenni, ill. a kérdésekre szívesen válaszol.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Elmondja, hogy az előterjesztés két
határozati javaslatot tartalmaz. Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati
javaslatról szavazzanak, ami a közbeszerzési terv elfogadásáról szól.
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2020. (II. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat
2020. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy
gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek
a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján, valamint az
Elektronikus
Közbeszerzési
Rendszerben
történő
közzétételéről.
Felelős: Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás,
Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében a megyei
főjegyző
Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában
azonnal
(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
Kéri, hogy az írásban kiküldött 2. számú határozati javaslatról, az Egyedi Eljárásrend
elfogadásáról szavazzanak.
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2020.
(II.
26.)
közgyűlési
határozata
a
„Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó
szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-201800003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.217-TL1-2018-00005
azonosítószámú
projektek
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során
alkalmazandó Egyedi Eljárásrend elfogadásáról
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. §
(1)
és
(2)
bekezdésére
tekintettel
a
„Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó
szolgáltatás a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-
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00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében”
alkalmazandó
Egyedi
Eljárásrend
elnevezésű
szabályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. A
Közgyűlés
felhatalmazza
Elnökét,
hogy
a
„Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó
szolgáltatás a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-201800003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében”
alkalmazandó Egyedi Eljárásrend elnevezésű szabályzat
végleges tartalmát az ellenőrzést követően jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az Egyedi Eljárásrend
és a hatályos SZMSZ összhangjának felülvizsgálatáról, és
szükség esetén a teljes körű összhang megteremtéséről
gondoskodjon.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2020.03.31.
(Az Egyedi Eljárásrend a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által
kezdeményezés támogatására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

indított

európai

polgári

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést nem
tárgyalta bizottság. Ezt a napirendi javaslatot szintén a sürgősség miatt hozták ide,
hiszen komoly küzdelmet folytat a Székely Nemzeti Tanács az európai polgári
kezdeményezés támogatására, amiben szeretné az európai kisebbségeknek a jogait
megemelni európai szinten. Ehhez csatlakozott a csapatuk és szeretnék, hogy a
Közgyűlés tagjai is támogassák és a Megyei Közgyűlés is csatlakozzon ehhez a
mozgalomhoz, kezdeményezéshez. Annyit szeretne mondani, hogy nemcsak Tolna
megyében történik így, volt már egy-két megye, ahol ezt elfogadták és azt szeretnék,
hogy ha megfontolnák a Tisztelt Képviselők, hogy ők is beállnak a Székely Nemzeti
Tanács javaslata mellé, ami egyben azt jelenti, hogy a határaikon kívül élő
magyaroknak tudnának valamilyen módon segíteni a jogérvényesítésben, a minden
napi életben. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.
Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:
Biztos, hogy mindenki tud róla és hallott róla, de írásban már olyan sok idő nincsen.
Elektronikusan 20 mp alatt kitölthető, meg kell adni magunkról azon túl, hogy hogy
hívnak minket, egy személyazonosító okmánynak a számát, az lehet útlevél,
személyi szám, személyi igazolványnak a száma és támogatom és ennyi. Ő elküldte
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több száz e-mail címre, reméli, hogy vették a fáradságot, hogy megtegyék ezt.
Legyen meg az 1.000.000 aláírás!
Bencze János. képviselő:
Azt szeretné hozzátenni, hogy azért tartja fontosnak ezt Trianon emlékévében, mert
a volt Kisantant államainak fegyvert adna a kezébe. Ha 15.000.000 magyar nem
képes 1.000.000 aláírást összegyűjteni, kollektíve szégyellhetnék magukat. Itt nincs
jobb oldal, nincs bal oldal, magyarság van és ez pont arról szólna, hogy segítsük őket
abban, hogy a saját szülőhazájukban boldoguljanak a valóságban, tehát
megteremteni azokat a jogalapokat, hogy ők ott azokat a jogokat, a Székelyföldet,
amit a románok megígértek nekik Trianonkor, azok ott alapszinten el kezdjenek
teljesülni. Ehhez kérne segítséget.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Mindenekelőtt szeretné megköszönni képviselő úrnak, hogy
megkereste ez ügyben, hiszen ez sem titok, hogy ő javasolta, hogy a Megyei
Közgyűlés határozattal álljon a határon túli magyarok ügye mögé. Azt gondolja, hogy
ezt mindenképpen meg kell jegyeznie és köszöni szépen még egyszer.
Takács László, képviselő:
Az egyik egy kérdés lenne: ha összegyűlik az 1.000.000 aláírás - és ugye ez az
Európai Unióra vonatkozik, tehát nemcsak Magyarországra, mint uniós országra, és
bízik benne, hogy nagyon sok aláírás fog összegyűlni és nem csak Magyarországról,
hanem az unió más tagországaiból is, - hogy akkor utána mi történik. Az
előterjesztésben le van írva, hogy Európai Bizottság elé kerül, vagy hogy egyáltalán
tárgyalják, de akkor hova tud ez a történet kifutni? Európai Bizottság, Európai
Parlament, Európai Tanács? Ki tud ebben döntést hozni? Ez a kérdése. A másik,
hogy elég fiatal itt ugye a Közgyűlés tagsága, de ő még emlékszik arra - az egyik
legidősebb talán -, hogy létezett olyan, hogy Maros-Magyar Autonóm Tartomány.
Emlékeznek még erre? Ő utánanézett, hogy ez az 1952-es romániai alkotmányba
került be, és Maros megye, Kovászna megye és Hargita megye alkotta ezt a
tartományt, nem tudja mekkora autonómiával rendelkező, de a nevében is benne
volt, hogy Maros-Magyar Autonóm Tartomány. Legnagyobb meglepetésére - hát
reméli, hogy az interneten ezt jól írták - hogy ez a román alkotmányba bekerüljön ez
Sztálinnak köszönhető. Az akkori román vezetés ezt nem nagyon akarta betenni a
román alkotmányba, de Sztálin addig nem volt hajlandó jóváhagyni a román
alkotmánytervezetet, és mint tudják akkor ez így működött, hogy ha Sztálin nem
engedélyezte vagy hagyta jóvá, akkor abból nem lett alkotmány. A lényeg az, hogy a
románok ezt bevették az alkotmányukba 1952-től, és 1967-ig vagy 1970-ig, még 18
évig, ez már a Ceaucsescú éve volt, tehát akkor szűnt meg ez a Maros-Magyar
Autonóm Tartomány. Tehát ő tudja támogatni ezt a kezdeményezést, és ez a
kérdése, hogy ebből mikor lesz valami? Ha összegyűlik az 1.000.000 aláírás? Mi
ennek az eljárásrendje?
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Megmondja őszintén erre nem tud konkrét választ adni. Személy szerint abban bízik,
hogy ha ilyen határozatok megszületnek, bizonyos közösségek élére állnak ennek az
aláírásgyűjtésnek, akkor felgyorsul ez a folyamat és be tudják fejezni és el tudják érni
az előírt 1.000.000 aláírást. Ő azt gondolja, hogy utána még számtalan módon
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segíthető, ill. akadályozható ez a folyamat, és megjósolhatatlan, hogy ebből mi lesz,
meg hogy lesz. Fel lehet tenni filozofikusan is a kérdést, hogy Mi lesz veled Európa?
Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:
A válasz az internet segítségével, bár így is emlékezett rá, az, hogy maga az Európai
Bizottság volt, aki kiírta tavaly május 7-én a nyilvántartásba vételt, tehát hogy magát
a kezdeményezést nyilvántartásba veszik és oda is kerül vissza. Tehát ha összejön
az 1.000.000 aláírás, akkor az Európai Bizottság asztalára fog kerülni.
Kapitány Zsolt, képviselő:
Kötelezettséget nem jelent, csak annyit, hogy tárgyalniuk kell, aztán hogy ezzel
kapcsolatban hoznak-e döntést, vagy milyen döntést hoznak, az egy másik kérdés.
Barnabás István, képviselő:
Ugye május 7-én írták ki és 1 év alatt kell 1.000.000 aláírást összegyűjteni. 2 hete
nézte, akkor volt 70.000, tegnap is nézte, akkor volt 146.000, tehát valami elindult, de
az 1.000.000 az elég csisszes, hogy meglesz-e. Nem valószínű maguk között szólva.
És nincs ennek jelentősége, mert nyilván ezt támogatni kell, ez egy össznemzeti,
magyar nemzeti ügy, de a cím, nem tudja, hogy nézte-e valaki ennek a címét? Ennek
az egésznek valami egészen más elképesztő címe van, abból még következtetni
sem lehet, hogy tulajdonképpen az miről szól. Tulajdonképpen a székely autonómia
törekvés támogatásáról szól, de semmi ilyen nincs a címben, hanem valamilyen
kohéziós politika …
Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:
„Egyenlő lehetőségeket az uniós alapokhoz való hozzáférés és fejlődés és a
kulturális sokszínűség fenntartásának érdekében”, ez a címe.
Barnabás István, képviselő:
A címe valamilyen kohéziós politika, regionális fejlesztés, elképesztő címe van.
Kapitány Zsolt, képviselő:
Azért, mert ez nemcsak a székely autonómiáról szól, hanem egységesen kezeli az
unió területén működő kisebbségek jogi helyzetét. Ezért kellett ezt ilyen általánosan
megfogalmazni.
Mezősi Árpád, képviselő:
Ha a határozatot elfogadta a Közgyűlés, akkor nem lehet abba valahogyan csatolni
azt a linket, ahol alá lehet írni? Ez a dolog egészen biztos, hogy sokat tudna segíteni
a kinti magyarságnak. Igazából nemcsak a székelyeknek, hanem az erdélyi
magyaroknak is jó volt az autonómia. Egy nemzeti büszkeség volt. Minden két
nyelven ment. Volt a történelem során többször is esély erre.
Kovács János, képviselő:
Javasolná, hogy a hírverést még bővítsék ki. A Tolna Megyei Népújságban egy
címoldalon jelenjen meg, hogy a Megyei Közgyűlés felkéri Tolna megye lakosságát,
hogy támogassa ezt a dolgot és akár a Tolnatáj Televízióban is vagy Elnök Úr, vagy
Alelnök Úr a híradóban egy nyilatkozatot tehetne. Így sokkal több emberhez eljuthat.
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Mindenképpen élni fognak ezekkel a kommunikációs lehetőségekkel. Mivel nem lát
további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri,
szavazzanak a határozati-javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
18/2020. (II. 26.) közgyűlési határozata a Székely
Nemzeti Tanács által indított európai polgári
kezdeményezés támogatásáról
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kifejezi
támogatását a Székely Nemzeti Tanács irányába az
általuk indított európai polgári kezdeményezést illetően. A
Közgyűlés kinyilvánítja, hogy fontosnak tartja a nemzeti
régiók
megalakulásának
ügyét
és
egyetért
a
kezdeményezés céljával.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Megköszöni a képviselők munkáját, és azt, hogy elfogadták a meghívást.
Szeretné bejelenteni, hogy március 1-től a Főjegyző Úr távozása kapcsán kiírták a
pályázatot és az Aljegyző Asszony pályázata érkezett be erre az állásra, úgyhogy
szeretné bejelenteni a Közgyűlés tagjainak, hogy a következő hónap első napjától az
Aljegyző Asszonyt Főjegyzőnek nevezné ki. Nyilván majd az aljegyző asszonyt utána
pótolni fogják.
Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:
Érdeklődne, hogy akkor más nem is pályázott?
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Írásban nem. Szóban pályáztak, ezt jelentené a Közgyűlési tagoknak, hogy
érdeklődtek nála még hárman a munkakör iránt.
Köszöni szépen, további jó munkát kíván. A Közgyűlés ülését 8:55 órakor bezárja.

k. m. f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVRE SZÓLÓ
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2020. (II. 26.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
1) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

45212100-7
Szabadidős
létesítmények
kivitelezése

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló építési beruházás
kivitelezése (megismételt eljárás)

Megvalósítandó fő feladatok

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás

2021. II. félév

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

2020. I. félév

A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme projekt keretében:
Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig tartó
szakaszon 12 vízi kiszálló létesítése, a sárszentlőrinci
megálló kialakítása.

2) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

45212100-7
Szabadidős
létesítmények
kivitelezése

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló építési beruházás
kivitelezése

Megvalósítandó fő feladatok

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Nemzeti

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás

2021. II. félév

2020. I. félév

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem
A projekt keretében új kerékpáros út jön létre a Sió
töltésen Sióagárd és Harc között, továbbá az útvonal
mentén kialakításra kerül 2 db pihenőhely.

3) TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

Megvalósítandó fő feladatok

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Nemzeti

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás

2021. I. félév

2020. I. félév

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó
kerékpárút kialakítása a Sió partján
45212100-7
Szabadidős
létesítmények
kivitelezése

TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló építési beruházás
kivitelezése

A projekt során a Szekszárdi Kajak-Kenu SE
megvalósításában felépítésre kerül egy vízi turisztikai
szolgáltató központ Szekszárd közigazgatási területén a
Sió partján.
A Tolna Megyei Önkormányzat 3,5 km hosszúságban
kerékpárutat épít a vízi turisztikai központtól a Sió jobb
partján a Völgységi-patak-ig.

4) TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

45212100-7
Szabadidős
létesítmények
kivitelezése

TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló építési beruházás
kivitelezése

Megvalósítandó fő feladatok

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Nemzeti

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem projekt
keretében:
Völgységi-patakon átívelő gyalogos- és kerékpáros híd
építése.

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás

2021. II. félév

2020. II. félév

5) TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

Megvalósítandó fő feladatok

45212100-7
Szabadidős
létesítmények
kivitelezése

TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló építési beruházás
kivitelezése

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem projekt
keretében:

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Nemzeti

Kerékpárút kialakítása Harctól Simontornyáig.

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont
Nyílt eljárás

2021. II. félév

2020. II. félév

II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK

6) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, TOP5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód

Közbeszerzés tárgya

79952000-2
Rendezvénysz
ervezési
szolgáltatások

Rendezvényszervezés, catering és
egyéb kapcsolódó szolgáltatás a
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001,
a TOP-5.3.2-17-TL1-201800002, a TOP-5.3.2-17-TL12018-00003, TOP-5.3.2-17-TL12018-00004 és a TOP-5.3.2-17TL1-2018-00005 azonosítószámú
projektek keretében

Szekszárd, 2020. február 13.

Megvalósítandó fő feladatok

Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás, Megyei
identitás erősítése Dombóvári járás, Megyei identitás
erősítése Szekszárdi és Tolnai járás, Megyei identitás
erősítése Tamási járás, Megyei identitás erősítése Paksi
járás projektek keretében:
A projekt során a cselekvési terv és a rendezvény
naptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő
rendezvény szervezési, „catering” és egyéb kapcsolódó
szolgáltatás ellátásának biztosítása.

Irányadó
eljárásrend
megnevezése

Tervezett eljárási típus
megnevezése

Közbeszerzési
eljárás
nyomán
létrejövő
szerződés
teljesítésének
határideje

Uniós
eljárásrend

Nyílt eljárás

2021. II. félév

Közbeszerzési
eljárás
tervezett
megkezdésének
időpontja

2020. I. félév

2. melléklet

EGYEDI ELJÁRÁSREND

A “Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások a TOP5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, és a TOP-5.3.2-17-TL12018-00005 azonosítószámú projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás
vonatkozásában

AZ ELJÁRÁSREND HATÁLYA

I.

1.1.Az eljárásrend hatálya kiterjed a Tolna Megyei Önkormányzat ajánlatkérő által, az alábbi
projektek vonatkozásában lefolytatandó „Rendezvényszervezés, catering és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL12018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004, és a
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárására.
a) a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése
Bonyhádi járás” című projekt (Konzorciumvezető: Tolna Megyei Önkormányzat;
Konzorciumi Tag: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal);
b) a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése
Dombóvári járás” című projekt (Konzorciumvezető: Tolna Megyei Önkormányzat;
Konzorciumi Tag: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal);
c) a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése
Szekszárdi és Tolnai járás” című projekt (Konzorciumvezető: Tolna Megyei
Önkormányzat; Konzorciumi Tag: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal);
d) a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése
Tamási járás” című projekt (Konzorciumvezető: Tolna Megyei Önkormányzat;
Konzorciumi Tag: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal);
e) a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Paksi
járás” című projekt (Konzorciumvezető: Tolna Megyei Önkormányzat; Konzorciumi
Tag: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal).
A fenti projektek kapcsán a Tolna Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető az
egyedüli a Támogatási szerződés alapján, aki – figyelemmel a támogatási szerződésben
szereplő feladatokra és ahhoz kapcsolódó költségekre – a fenti szolgáltatásokat megrendeli.
1.2. Az Egyedi Eljárásrend előírásait:
a) a Tolna Megyei Önkormányzat
b) a közbeszerzési eljárásba bevont személyek
kötelesek betartani.
1.3. A tárgyi közbeszerzési eljárás – figyelemmel arra, hogy a Támogatási szerződés
módosítása vált szükségessé a konzorciumi megállapodás módosítása és a költségek
átcsoportosítása miatt – feltételes közbeszerzési eljárásként kerül lefolytatásra. Az 1.1. pont
ennek megfelelően került már meghatározásra.
II.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 27. § (1)
bekezdésének és a I. pontban rögzített projektek vonatkozásában az eljárás előkészítése,
lefolytatása, külső vagy belső ellenőrzése felelősségi rendjének meghatározása, az
Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek

felelősségi körének, a közbeszerzési eljárása dokumentálási rendjének meghatározása
érdekében az alábbi Egyedi Eljárásrendet fogadják el.
2.2. A jelen Egyedi Eljárásrendben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak
végrehajtására kiadott Kormányrendeletek (különösen a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), valamint a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben vagy azt követően
azonos tárgyban hatályba lépő végrehajtási rendeletben szabályozottakat is figyelembe kell
venni.
III.

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ
ILLETŐLEG AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK

3.1. A Közbeszerzési Eljárást Ajánlatkérőként a Tolna Megyei Önkormányzat folytatja le..
3.2. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok
értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya
szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.
3.3. Közbeszerzési és beszerzési eljárások
döntéshozatalban közreműködnek:

előkészítésében,

lebonyolításában

és

a) Ajánlatkérő részéről a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (továbbiakban:
Közgyűlés) Elnöke, illetve a Közgyűlés (Döntéshozó)
b) bírálóbizottság tagjai
c) a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására ajánlatkérő által megbízott szervezet
(továbbiakban: lebonyolító),
d) egyéb, az eljárásba bevont személy (adott esetben).
3.4. A közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában (így különösen annak előkészítése, a
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése
során) az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelő
- a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell
rendelkezniük. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont személyeket (továbbiakban:
hivatal kijelölt munkatársai) az eljárás megindításáról való döntéssel egyidejűleg a
Közgyűlés Elnöke jelöli ki.
3.5. A Közgyűlés Elnöke jelöli ki a bírálóbizottság (a továbbiakban: Bírálóbiztosság) tagjait a
Kbt. 27. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján. A közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag személyéről - annak eseti jellege miatt - az

adott közbeszerzési eljárás megindításakor a Közgyűlés Elnöke dönt. A Bírálóbizottság
tagjait névre szóló megbízó levelekkel a közbeszerzési eljárás megindításáról azzal
egyidejűleg a Közgyűlés Elnöke értesíti.
3.6. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek kijelölése és a szakértők megbízása
esetén figyelemmel kell lenni a Kbt. 25. §-a szerint meghatározott összeférhetetlenségi
szabályokra. Az összeférhetetlenségi szabályt az ajánlattevő által megnevezett
alvállalkozójára, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre is alkalmazni
kell.
3.7. Az eljárásba bevont személyeknek minden esetben írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról,
hogy a Közbeszerzési Törvényben meghatározott összeférhetetlenség személyükre
vonatkoztatva nem áll fenn, továbbá, hogy az eljárás során tudomásukra jutott
információkkal, adatokkal az ajánlattevőket nem segítik és az adatokat az eljárás befejezése
előtt és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák.
3.8. Az ajánlatok bontását követően (így különösen az ajánlattevők személyének megismerése
után) az eljárásba bevont személyeknek az összeférhetetlenségre vonatkozóan bejelentési
kötelezettsége áll fenn.
3.9. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek az eljárás folyamán titoktartásra
kötelesek, mely kötelezettségüknek titoktartási nyilatkozat formájában kötelesek eleget
tenni. Az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum feltételeivel kapcsolatban
az ajánlattevőkkel külön megbeszéléseket nem folytathatnak.
IV.

FEJEZET

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE, ILLETVE LEFOLYTATÁSA
4.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZÉSE

4.1. Ajánlatkérő, az éves közbeszerzési tervében szerepelteti a tárgyi eljárást. Az éves
közbeszerzési terv előkészítése, elfogadása kapcsán Ajánlatkérő hatályos közbeszerzési
szabályzata az irányadó.
5. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
5.1.A közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: eljárás) előkészítése keretében a hivatal kijelölt
munkatársai feladatkörébe tartozik a megyei főjegyző kontrollja mellett:
a) a beszerzés tárgyának, mennyiségének pontos meghatározása, javaslattétel az
alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok megfogalmazására,
b) szükség esetén a megfelelő helyzet, illetve piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció
elvégzése,
c) az eljárással kapcsolatos feladatleírás, ütemterv, műszaki leírás elkészítése,
elkészíttetése,
d) ezen adatoknak a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által megbízott
lebonyolító részére történő továbbítása, valamint
e) az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések

elkészítése.
5.2.A közbeszerzési eljárás előkészítése tárgyában az 5.1. pontban meghatározott feladatok
ellátásán túlmenően minden szükséges feladat ellátása, az eljárást megindító felhívás és a
közbeszerzési dokumentum jogszabályi előírásoknak – a hivatal kijelölt munkatársa által
biztosított információk alapján - megfelelő elkészítése a lebonyolító feladata.
5.3.A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása
kapcsán a Közgyűlés Elnöke jogosult nyilatkozni.
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
6.1.A Megyei Közgyűlés hatásköre:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok
jóváhagyása a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés eredménye alapján;
b) az eljárást lezáró döntés meghozatala, szükség esetén annak módosítása.
6.2.A Közgyűlés Elnökének hatásköre:
a) a közbeszerzés előkészítésére bevonandó hivatali munkatársak kijelölése (megyei
főjegyző egyetértésével);
b) bíráló bizottság kijelölése; bíráló bizottság elnökének kijelölése;
c) nyilatkozattétel az eljárás becsült értékéről és a rendelkezésre álló fedezetről;
d) a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok
jóváhagyása a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzést megelőzően az
ellenőrzés indítása érdekében,
e) a közbeszerzési eljárásban a közbenső döntés meghozatala az alábbiakban;
ea) az eljárást megindító felhívás visszavonása [Kbt. 53. § (1) bekezdés]
eb) az ajánlattételi határidő módosítása [Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdés, Kbt. 56. § (4)
bekezdés]
ec) előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel összefüggésben
hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és egyéb közbeszerzési
dokumentum módosítása [Kbt. 80. §],
ed) az eljárás felfüggesztése [Kbt. 154. § (3) bekezdés],
ee) Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtásra való felkérést megelőzően a
közbenső döntés meghozatala;
ef) az eljárást megindító felhívás, illetve közbeszerzési dokumentumok módosítása
f) a szerződés aláírása, illetve a megkötött szerződés módosításának aláírása [Kbt. 141. §].

6.3.A közbeszerzési eljárás lefolytatása során az alábbi feladatokat a hivatal kijelölt munkatársa
látja el a megyei főjegyző irányítása mellett:
a) a lebonyolító vezetőjének értesítése a közbeszerzési eljárás előkészítésének
szükségességéről, az előkészítés határidejének közlése, a megfelelő adatok és

információk átadása
b) a szerződés aláírásának napján, a lebonyolító vezetőjének - a Közbeszerzési Hatóság
honlapján való publikálás céljából - történő megküldése,
c) a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése és a lebonyolító haladéktalan
tájékoztatása a szerződés esetleges módosításáról, és a szerződés teljesítéséről.
6.4.A lebonyolító feladataihoz tartozik a megbízási szerződés alapján:
a) Kbt. és annak végrehajtási rendeleteiben részletesen meghatározott közbeszerzési
eljárás előkészítése és tervezése, így különösen, de nem kizárólagosan:
aa) a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásfajta meghatározása, a becsült érték
vizsgálata során közreműködés biztosítása,
ab) az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok megfogalmazása a
hivatal kijelölt munkatársai által tett javaslat alapján,
ac) a Bíráló Bizottság kijelölését követően az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata
során a közbeszerzési szakértelem biztosítása és annak dokumentálása.
b) Kbt. és annak végrehajtási rendeleteiben részletesen meghatározott közbeszerzési
eljárás lefolytatása, így különösen, de nem kizárólagosan:
ba) a végleges műszaki leírás rendelkezésre bocsátását követően az eljárást megindító
felhívás, közbeszerzési dokumentumok (így szerződéstervezet, szükséges
nyilatkozatminták) elkészítése és rendelkezésre bocsátása,
bb) a közbeszerzési eljárás megindításához kapcsolódó eljárási cselekmények
elvégzése, így többek között összefoglaló tájékoztatás feltöltése, az eljárást
megindító felhívás feladása/megküldése (figyelemmel a folyamatba épített
ellenőrzés szabályaira és a Közbeszerzési Hatóság felé teljesítendő tájékoztatási
kötelezettségekre is),
bc) az ajánlattételi szakasz során szükséges közbeszerzési vonatkozású feladatok
elvégzése, ezt követően az ajánlatok bontása, bírálata és értékelése során FAKSZ
feladatok teljesítése,
bd) a közbeszerzési eljárás lezárásához kapcsolódó szakmai és adminisztrációs
feladatok elvégzése,
be) az eljárás során az ajánlatkérő, az ajánlattevők (így előzetes vitarendezés) illetve az
ellenőrzést végző hatóságok által feltett kérdésekre történő közbeszerzés - jogi
természetű válaszok elkészítésében való közreműködés, véleményezés,
bf) az eljárási cselekmények adminisztrálása és a szükséges egyéb kapcsolódó okiratok
megszerkesztése,
bg) a jogszabályban meghatározott elektronikus adatkezelő rendszerekben (EHR, KBA,
EMIR) szükséges dokumentumok határidőre történő feltöltése, esetleges
hiánypótlások teljesítése.

c) Kbt. és annak végrehajtási rendeleteiben részletesen meghatározott közbeszerzési
szerződések teljesítésével és módosításával, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó
jogszabályokban az eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek végrehajtásával
illetve őket illető jogosultságok gyakorlásával kapcsolatosan az ajánlatkérő oldalán
felmerül feladatok ellátása, így különösen, de nem kizárólagosan:
ca) szerződésmódosítások kezelése, adatközlések teljesítése, felmerülő jogorvoslati
eljárásokban képviselet biztosítása,
cb) az uniós és nemzeti hatóságok utólagos ellenőrzés keretében történő vizsgálati
eljárásai során szakmai közreműködés biztosítása.
7. A Bírálóbizottság
7.1 A Bírálóbizottság elnökét a Közgyűlés Elnöke jelöli ki.
7.2 Bírálóbizottság elnöke összehívja és vezeti a Bírálóbizottság üléseit, képviseli a
Bírálóbizottságot. A Bírálóbizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban
kijelölt bírálóbizottsági tag helyettesíti.
7.3 A Bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
7.4 A Bírálóbizottság ülésére szóló meghívót és az ülés anyagait (különösen az eljárást
megindító felhívás, szerződés és dokumentáció tervezetét) elektronikus úton kell
kézbesíteni a bizottsági ülést megelőzően lehetőség szerint legalább 2 nappal.
7.5 Rendkívüli esetben a Bírálóbizottság rövid úton, azonnal is összehívható. Rövid úton
történő összehívás esetén az írásbeliség mellőzhető, és bármilyen értesítési mód (telefon,
fax, e-mail, SMS, személyes közlés, stb.) alkalmazható.
7.6 A Bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg
(egyszerű szótöbbség).
7.7 A Bírálóbizottság üléseiről - a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a lebonyolító gondoskodik. A
jegyzőkönyvet a Bírálóbizottság elnöke és az általa kiválasztott hitelesítő tag írja alá.
7.8 A Bírálóbizottság feladata a jegyzőkönyvvel ellátott döntési javaslat készítése a Kbt. 69.§
(4) szerinti eljárási cselekményt megelőző közbenső döntéshez és az eljárást lezáró
döntéshez. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése a Bírálóbizottság
elnökének feladata.
V.

FEJEZET

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE
8.1 A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés
teljesítéséig terjedően – írásban, illetve a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása
esetén a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan kell
dokumentálni. Az eljárás(ok) megfelelő dokumentálásáról a hivatal kijelölt munkatársa,
illetve a lebonyolító gondoskodik. Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében

szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR rendelet szerinti,
Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a
közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató elektronikus közbeszerzési
rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik, ha az EKR rendeletből más nem következik.
8.2 A hivatal kijelölt munkatársai kötelesek a becsült érték meghatározása céljából a
közbeszerzési eljárásait megelőzően külön vizsgálatot végezni és annak eredményét
dokumentálni. Az eljárás előkészítése során az alábbi, a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése
körébe tartozó nyilatkozatokra az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell
alkalmazni. A vizsgálat során objektív alapú módszereket alkalmazhat.
Ilyen módszerek különösen a Kbt. alapján
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett
piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
e) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
8.3. A lebonyolító– az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való
elektronikus megőrzése érdekében –az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és (4)
bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint az ajánlatok bírálata és
értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus másolatát
az EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés
dokumentumai) is feltölti az adott eljárás dokumentumai közé.
8.4. Az EKR-ben szereplő adatokat a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2)
bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől
számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljárás indult, az iratokat annak – közigazgatási per esetén a közigazgatási per – jogerős
befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Lebonyolító az eljárás befejezését
követően legkésőbb 15 munkanapon belül iratjegyzékkel együtt átadja az eljárás
valamennyi dokumentumát megőrzésre az eljárások a munkacsoportnak.
A közbeszerzési eljárás iratanyagát Ajánlatkérő őrzi meg a jogszabályban előírt határidőig.
8.5. A Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a jogszabályban az adott eljárás
ellenőrzésére feljogosított szerv, valamint jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli
kezdeményezés benyújtása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság és az eljáró bíróság a
közbeszerzési eljárás iratait az EKR-ben megtekintheti. Ajánlatkérő köteles a
Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a
közbeszerzéssel kapcsolatos iratokhoz elektronikus úton hozzáférést biztosítani.
8.6. A Kbt. 43.§ szerinti adatok közzététele Ajánlatkérő feladata a lebonyolító útján, a
szükséges információk átadásával.

VI.

FEJEZET: FELELŐSSÉGI REND

9.1. A közbeszerzési eljárásban az alábbi felelősségi rend az irányadó:
FELELŐSSÉGI KÖR
MEGJELÖLÉSE

FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR
Az eljárás előkészítése során (hivatal kijelölt munkatársa):
 fizetési feltételek szabályozásában való közreműködés,
 a közbeszerzési eljárás tartalmának
felhasználásának megfeleltetése,

az

egyedi

támogatás

 fedezetigazolás kiállításának előkészítése,

Pénzügyi
szakértelem

Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során (bíráló bizottsági tag,
adott esetben megbízási szerződés alapján):
 ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt gazdasági, pénzügyi alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,
 gazdasági, pénzügyi szempontból közreműködés az ajánlatokról való
döntési javaslat elkészítésében (pl.: fizetési, elszámolási, pénzügyi
ütemezési feltételeknek való megfelelőség),
 az eljárás eredményhirdetését megelőzően igazolja a szükséges
fedezet rendelkezésre állását,
 az eljárás eredményhirdetését megelőzően jelzi a fedezet hiányát.
Az eljárás előkészítése során (hivatal kijelölt munkatársa):
 az adott közbeszerzés becsült értékének
(egybeszámítás Kbt. 16. § és 19. § (3) bek.)

meghatározása

 az előkészített dokumentáció véleményezése,
Közbeszerzés
tárgya szerinti
(műszakiszakmai)
szakértelem

 a lebonyolító javaslata alapján előkészített műszaki tartalom
véleményezése,
 összeállítja a műszaki leírást,
 javaslatot tesz a műszaki-szakmai alkalmassági feltételekre,
 a kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a műszaki, szakmai
kérdéseket.
Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során (bíráló bizottsági tag
adott esetben megbízási szerződés alapján):):
 ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt műszaki, szakmai alkalmassági
feltételeknek való megfelelését,

FELELŐSSÉGI KÖR
MEGJELÖLÉSE

FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR
 műszaki szakmai szempontból közreműködés az ajánlatokról való
döntési javaslat elkészítésében (pl.: műszaki jellegű bírálati
részszempont),
 ellenőrzi a szakmai ajánlat keretében bekért dokumentumok meglétét,
valamint azok tartalmát, közreműködés írásbeli javaslat
elkészítésében
az
ajánlatok
műszaki
elbírálásával
(pl.
érvényességével, hiánypótlásával, nem egyértelmű tartalmának
tisztázásával,
felvilágosítás
kéréssel,
indokoláskérés
szükségességével) kapcsolatosan a döntéshozónak.
Az eljárás előkészítése során (Lebonyolító részéről kijelölt
munkatárs):
 az eljárás közbeszerzési iratanyagának elkészítése, az iratanyag
egyeztetése,
 az eljárás közbeszerzési iratanyagának előkészítése,
 a közbeszerzési eljárás lefolytatásának koordinálása,
 fizetési feltételek szabályozása közbeszerzési szempontból,
 ellenőrzi, hogy a beszerzés tárgya nem tartozik-e kötelezően a
központosított közbeszerzés hatálya alá,

Közbeszerzési
szakértelem

 megfogalmazza az alkalmassági feltételeket a hivatal kijelölt
munkatársai által tett javaslat alapján,
 elkészíti a szerződés és a szerződés módosítás tervezetét,
 közbeszerzés jogi kérdésekben állást foglal.
Az ajánlatok (jelentkezések) bírálata során (bíráló bizottsági tag,
Lebonyolító részéről kijelölt munkatárs):
 ellenőrzi az ajánlat keretében bekért dokumentumok meglétét,
valamint azok tartalmát, írásbeli javaslatot készít az ajánlatok
elbírálásával (pl. érvényességével, hiánypótlásával, nem egyértelmű
tartalmának tisztázásával, felvilágosítás kéréssel, indokoláskérés
szükségességével) kapcsolatosan a döntéshozónak,
 a szerződés megkötésének előkészítése.
Az eljárás előkészítése során (hivatal kijelölt munkatársa):

Jogi szakértelem

 véleményezi a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés
tervezetét,

FELELŐSSÉGI KÖR

FELADAT, ÉS FELELŐSSÉGI KÖR

MEGJELÖLÉSE

 jogi kérdésekben állást foglal.
Az ajánlatok bírálata során (bíráló bizottsági tag adott esetben
megbízási szerződés alapján):):
 jogi kérdésekben állást foglal,
 javaslatot tesz a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés
végleges változatára.

Bírálóbizottság

Döntéshozó

 javaslatot készít a Döntéshozó részére az ajánlatok érvényessé vagy
érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevő kizárására, az érvényes
ajánlatoknak az értékelési szempont szerinti értékelésére (a fentiekben
készített javaslatot a Bírálóbizottság a pénzügyi, a közbeszerzés
tárgya szerinti és a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező
személyekkel közreműködve teszi).
 a részére megfogalmazott feladatokkal kapcsolatban döntést hoz,
 szerződést köt.

VII.

FEJEZET

EKR-REL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS
10.1.Az EKR-ben ajánlatkérő nevében superuseri jogosultsággal, eljárással kapcsolatos
jogosultsággal, hozzáférési jogosultság - további személyeknek történő - adására
vonatkozó jogosultsággal rendelkező személy(eke)t a Közgyűlés elnöke bízza meg.
10.2. Lebonyolító az EKR rendszerben az eljárás vonatkozásában a Közgyűlés elnöke által
kijelölt személyeknek olvasási jogosultságot biztosít.
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.1 Jelen eljárásrendben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait kell megfelelően
alkalmazni.
11.2. Jelen eljárásrend a Közgyűlés általi elfogadással lép hatályba.

Szám:

1-7/2020.

MEGHÍVÓ
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
soron kívüli ülését
2020. február 26-án (szerda) de. 830 órára
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
101-es számú tárgyalótermébe
összehívom.

Napirend:
1.

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadására, valamint Egyedi Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

Javaslat a Székely Nemzeti Tanács által indított európai polgári kezdeményezés
támogatására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A Közgyűlés összehívására a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 19. § (6) bekezdése alapján került
sor.
A
meghívó
és
az
előterjesztések
www.tolnamegye.hu/kozgyules

letölthetőek

a

következő

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2020. február 24.
Üdvözlettel:
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke
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