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Egyszerű többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21-i ülése 11. 
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 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 Tolna Megyei Önkormányzat az ÁROP-1.2.11/A-2013-17-17 kódszámú, 
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” elnevezésű pályázat 
megvalósítása érdekében – többek között – a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programhoz illeszkedő területfejlesztési részdokumentumok 
kidolgozásának II. fázisának megvalósítása, valamint az Uniós forrásból 
támogatandó megyei projektötletek gyűjtése szükséges, mely feladatok ellátására 
külső szervezetek, szakemberek megbízása indokolt. A 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. 
 
Mindezek alapján a Közgyűlés a 34/2013. (IX.20.) határozatával döntött a fenti 
közbeszerzési eljárásnak a 2013-as közbeszerzési tervben történő feltüntetéséről. Az 
eljárás megindítására azonban nem került sor, figyelemmel arra, hogy az 
ajánlatkéréshez szükséges műszaki tartalmat megalapozó – a Nemzeti Tervezési 
Hivatal által készített módszertani útmutató – még nem áll rendelkezésre. 
 
Tekintettel arra, hogy a hivatkozott ÁROP-projekt teljesítéséhez a közbeszerzéssel 
érintett feladatok ellátása feltétlenül szükséges, a közbeszerzést az idei évben le kell 
bonyolítani, így szerepeltetni kell az éves közbeszerzési tervben is. Erre figyelemmel 
a Kbt. 33.§ (1) bekezdése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervének elfogadására az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti 
tartalommal teszek javaslatot. 
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Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogassa! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …./2014. (II. 21.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2013. 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 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 
 

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: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 
2014. február 28. 

 
 
 
 
Szekszárd, 2014. február 7. 

 
 

 
dr. Puskás Imre 

a Közgyűlés elnöke 
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