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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A legutóbbi ciklus alkalmával a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2013. 
(IX. 20.) közgyűlési határozatával választotta meg a közbeszerzési eljárásai új 
bírálóbizottságának állandó és eseti tagjait. 
Tekintettel a Kbt., a Közbeszerzési Szabályzat (továbbiakban: KSZ.) illetőleg a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének rendelkezéseire, 
szükségszerűvé válik  közbeszerzési bírálóbizottság felállítása. 
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 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 közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába – a Kbt. szerinti 
összeférhetetlenség esetét kivéve – állandó tagként be kell vonni: 
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési, jogi, pénzügyi, továbbá a 
beszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőit. 
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. 
 
A Kbt. 22. §-ának (5) bekezdése szerint azonban nem lehet bírálóbizottság tagja  az 
ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy.’ 
 
Ezek alapján az ajánlatkérő meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább 
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak az – szükség esetén a 
hiánypótlást, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő – elbírálására. Ennek 
keretében köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e 



olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényes ajánlatokat az eljárást 
megindító felhívásban meghatározott szempontok alapján kell értékelni. 
Mindezekre figyelemmel új bírálóbizottság létrehozására az előterjesztés második 
részében foglalt határozati javaslat szerint teszek javaslatot. 
 
 
 
Határozati javaslat:       A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (IV.30.) 

közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottság 
tagjainak megválasztására  

 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
22. § (4) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségnek eleget téve a bírálóbizottság 
állandó tagjainak választja meg: 

 
a) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői közül: 
 

- dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőt, 
- dr. Baranyai Eszter megyei aljegyzőt, 
- Kőfalvi Aranka osztályvezetőt. 
 

b) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői közül a 2015. évi összesített 
közbeszerzési tervében foglalt területrendezési 
terv felülvizsgálata esetén, a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelem biztosítása érdekében: 
 

- Sulyok Balázs megyei főépítészt. 
 

 
2.  Az 1. pontban megválasztott tagok mellett a 

bírálóbizottság eseti 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 Szabályzat 4.3. pontjában foglaltakra figyelemmel 
a közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén 
a külső tanácsadó, szakértő személyt vagy 
szervezet képviselőjét.  

 



 
3. A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával 

egyidejűleg a 35/2013. (IX.20.) 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 Fehérvári Tamás, a 

Közgyűlés elnöke,  
 a 4. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, 

megyei főjegyző. 
Határidő: az 1-2. pontok esetében a közbeszerzési                              
      tervben foglaltak szerint 

a 3-4. pont tekintetében azonnal 
 

Szekszárd, 2015. április 30. 
 

 
   Ribányi József 

a Közgyűlés alelnöke 
 
 
 


