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Tisztelt Közgyűlés! 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. június 24-ei ülésén módosította a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2016. február 12-én elfogadott közbeszerzési tervét. 
A Tolna Megyei Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében benyújtott TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. pályázatát elfogadták, 
és a támogatási szerződés megkötésre került.  
Ez tette szükségessé az elfogadott közbeszerzési terv 2016. június 24-ei 
módosítását. 
Az elnyert pályázat részleteinek kidolgozása, és tartalmi elemeinek kialakítása 
során szükségessé vált a pályázat eredményes végrehajtása érdekében 
lefolytatásra kerülő beszerzések konkretizálása. 
Kialakításra került a végleges munkamenet, mely szerint a Tolna Megyei 
Önkormányzatnak az alábbi beszerzéseket kell végrehajtania: 

1. Közbeszerzési eljárás nélkül kerül beszerzésre: 
a. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás. 

2. Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül beszerzésre: 
a. Paktum szervezet működését meghatározó jogi és eljárásrendi 

szolgáltatások. 
b. Foglalkoztatási stratégia elkészítése és annak megvalósítását 

szolgáló kutatás, elemzés, felmérés elkészítésének szolgáltatásai. 
c. Tolna Megye helyi gazdaságfejlesztését elősegítő, befektetést 

ösztönző és a szociális gazdaság fejlesztési tevékenységek 
megvalósítására vonatkozó szolgáltatások. 

d. Projekt végrehajtáshoz kapcsolódó foglalkoztatási paktum 
cselekvési terve és monitoringja. 

A konzorcium tagjai nem kell, hogy közbeszerzési eljárást folytassanak le a 
beszerzéseik során, a beszerzéseiket önállóan a támogatási szerződésben 
meghatározott feltételeknek megfelelően hajtják végre. A partnerek beszerzéseit 
a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, ingyenes szakmai 
segítségben részesíti adott esetben, szükség szerint. 



A jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező közbeszerzési terv az ugyanazon 
közvetlen célra irányultság szerint csoportosítva tartalmazza a projekt keretében 
ellátandó és megrendelni kívánt valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
beszerzendő szolgáltatást. 
A közbeszerzési terv elkészült az előterjesztés mellékletében meghatározott 
tartalommal. Ennek elfogadását követően az 5/2016. (II.12.) közgyűlési 
határozattal jóváhagyott, a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának 6.1.2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés 
elnöke dönt a közbeszerzési eljárások megindításáról. 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (XII. 2.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített 
közbeszerzési tervének módosításáról: 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
42. § (3) bekezdése értelmében a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési 
tervének módosítását a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosított közbeszerzési tervnek a 
Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről, és a Közbeszerzési Hatóság KAB 
nyilvántartásába való feltöltésről. 

     Felelős: az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, a                        
 Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor 
 Ferenc, megyei főjegyző  
 Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont 
 vonatkozásában azonnal 

Szekszárd, 2016. november 18. 

 Ribányi József 
 a Közgyűlés alelnöke 



 

T O L N A  M E G Y E I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

2 0 1 6 .  
É V I  K Ö Z B E S Z E R Z É S I  T E R V E  

S. 
szám A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus 

Eljárás tervezett 
megindításának 

időszaka 

1. 
Paktum szervezet működését 

meghatározó jogi és 
eljárásrendi szolgáltatások. 

Nemzeti értékhatárt elérő, 
ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló nyílt 
eljárás. 

IV. negyedév 

2. 

Foglalkoztatási stratégia 
elkészítése és annak 

megvalósítását szolgáló 
kutatás, elemzés, felmérés 
elkészítésén szolgáltatásai. 

Nemzeti értékhatárt elérő, 
ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló nyílt 
eljárás. 

IV. negyedév 

2. 

Tolna Megye helyi 
gazdaságfejlesztését elősegítő, 

befektetést ösztönző és a 
szociális gazdaság fejlesztési 

tevékenységek 
megvalósítására vonatkozó 

szolgáltatások. 

Nemzeti értékhatárt elérő, 
ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló nyílt 
eljárás. 

IV. negyedév 

3. 

Projekt végrehajtáshoz 
kapcsolódó foglalkoztatási 
paktum cselekvési terve és 

monitoringja. 

Nemzeti értékhatárt elérő, 
ajánlattételi felhívás 

megküldésével induló nyílt 
eljárás. 

IV. negyedév 

Szekszárd, 2016. november 18. 
  .....................................  
 Ribányi József 
 a Közgyűlés alelnöke 
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