
 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 

 
Szám: 1-8/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. május 12-i soron 
kívüli nyílt üléséről. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:  Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú 

tárgyalóterme, Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Barnabás István, dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, 
Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi Árpád, Orbán Attila, 
Pintér Szilárd, Szabó Loránd, Széles András, Takács László. 

 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Ribányi József. 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: - 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő  
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:   
Zsikó Zoltán, a Közgyűlés alelnöke 
Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője 
Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője 
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője 
dr. Bakó Zoltán, a DO-ZO Consulting Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 
képviseletében 
 
A HIVATAL RÉSZÉRŐL A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
dr. Ritter Beáta, megyei aljegyző, 
Nagyné Gyura Györgyi, pénzügyi osztályvezető, 
Naszvadi Balázs, területfejlesztési osztályvezető. 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: - 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket és a 
Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.  
Elmondja, hogy Bencze János írásbeli nyilatkozatában 2022. április 30. napjával 
lemondott a közgyűlési mandátumáról.  
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A jelölő szervezetnek, a JOBBIK Magyarországért Mozgalomnak 30 napja van arra, 
hogy bejelentse a listán szereplő személyek közül, hogy ki kapja a mandátumot, 
amelyet majd a Területi Választási Bizottság oszt ki, és azt követően, várhatóan a 
júniusi ülésen kezdheti meg a közgyűlési munkát. 
 
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot a mai közgyűlésről a 
képviselőtársak megkapták. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, véleménye. 
 
Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy először 
arról szavazzanak, hogy a Közgyűlés az előterjesztéseket bizottsági tárgyalás nélkül 
napirendre tűzi. Kéri, hogy aki támogatja ezt, jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a bizottságok által előzetesen nem tárgyalt 
előterjesztéseket napirendre tűzi. 
 
Ezután kéri, hogy arról szavazzanak, hogy a Közgyűlés zárt ülés keretében tárgyalja 
meg az 5. „Javaslat a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 
összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, valamint a 
közbeszerzési eljárás megindítására” c. napirendi pontot. Kéri, hogy aki támogatja 
ezt, jelezze. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot elfogadta. 
 
Végül kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről. 
 
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 Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Alapító Okiratának 

és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint 
Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztására  

 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
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2. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító 
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint 
a Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására  

 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
3. Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és 

vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat 
módosítására  

 Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
  
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és 

tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

  
Zárt ülésen: 
 
5. Javaslat a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 

összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást 
megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, valamint 
a közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Alapító Okiratának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint 
Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztására  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták, melyet a Közgyűlés 
bizottságai nem tárgyaltak. Megkérdezi Varga-Stadler Gábor ügyvezető urat, hogy 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Varga-Stadler Gábor, ügyvezető: 
Köszöni nem. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.  
Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik.  
Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága új tagjának – 5 éves határozott időtartamra 
– Kovács Jánost választja meg. A felügyelőbizottság tagja 
feladatát díjazás nélkül végzi. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Kéri, hogy az írásban kiküldött 2. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító 
okiratának módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 

alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a 
közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon 
kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a 
következő rendelkezés lép: 

 
9.2. A Felügyelőbizottság tagjai: 
 
- Széles András (sz. Szekszárd, 1974.08.13., an. Farkas 

Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5. szám alatti lakos 

 
- Ribányi József (sz.: Szekszárd, 1972.05.15., an.: Bugyáki 

Mária Rózsa) 7090 Tamási, Tuskós u. 12/A. szám alatti 

lakos 
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- Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar 

Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti 

lakos 

 

- Sziebert Éva (sz.: Bonyhád, 1967.12.05., an.: Győrfi Margit) 

7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 108. szám alatti lakos 

 

- Kovács János (sz.: Szekszárd, 1956.02.14., an.: Oláh Anna) 

7056 Szedres, Flóri kert 9. szám alatti lakos. 

 

2. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen 
határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó 
egységes szövegű alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: a 2. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 
Kéri, hogy az írásban kiküldött 3. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 

alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési 
szabályzatának VIII.1. pontját a közgyűlési határozat 
meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
 1. A Felügyelőbizottság 5 tagból áll, mely tagok megbízatása öt 

éves határozott időre szól. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat módosítását tartalmazó egységes 
szövegű szervezeti és működési szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 
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2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a 
Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták, melyet a Közgyűlés 
bizottságai nem tárgyaltak. Megkérdezi Kiss Balázs ügyvezető urat, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Kiss Balázs, ügyvezető: 
Köszöni nem. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.  
Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik.  
Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága 
tagjainak megválasztásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 
Felügyelőbizottsága tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – 
Kerecsényi Mártont, Kovács Jánost, Schellné Simcsik Orsolyát, 
Sziebert Évát és Széles Andrást választja meg. A 
felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Kéri, hogy az írásban kiküldött 2. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 
módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 

alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.1. pontját a 
közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon 
kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a 
következő rendelkezés lép: 

 
9.1. A társaságnál 5 természetes személyből álló 
Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét 
maga választja a tagjai közül. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 
alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a 
közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon 
kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a 
következő rendelkezés lép: 

 
9.2. A Felügyelőbizottság tagjai: 
 
- Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar 

Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti 

lakos 

 
- Kovács János (sz.: Szekszárd, 1956.02.14., an.: Oláh Anna) 

7056 Szedres, Flóri kert 9. szám alatti lakos 

 
- Schellné Simcsik Orsolya (sz.: Bonyhád, 1974.03.28., an.: 

Dobondi Borbála) 7122 Kakasd, Iskola köz 1. szám alatti 

lakos 

 

- Sziebert Éva (sz.: Bonyhád, 1967.12.05., an.: Győrfi Margit) 

7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 108. szám alatti lakos 

 
- Széles András (sz. Szekszárd, 1974.08.13., an. Farkas 

Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5. szám alatti lakos. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 

alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.5. pontját a 
közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon 
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kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a 
következő rendelkezés lép: 

 
9.5. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és 

akkor határozatképes, ha legalább három fő az ülésen jelen 
van. 

 
4. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen 

határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó 
egységes szövegű alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: a 2. pont tekintetében Kiss Balázs ügyvezető 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Kéri, hogy az írásban kiküldött 3. számú határozati javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az 

alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti és működési 
szabályzatának VIII.1. pontját a közgyűlési határozat 
meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
 1. A Felügyelőbizottság 5 tagból áll, mely tagok megbízatása öt 

éves határozott időre szól. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szervezeti és 

működési szabályzat módosítását tartalmazó egységes 
szövegű szervezeti és működési szabályzatot aláírja. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 
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3. NAPIRENDI PONT  
Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és 
vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat 
módosítására 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták, melyet a Közgyűlés 
bizottságai nem tárgyaltak. Megkérdezi dr. Bakó Zoltán közbeszerzési szakértő urat, 
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
dr. Bakó Zoltán, közbeszerzési szakértő: 
Köszöni nem. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.  
Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2022. (V. 
12.) közgyűlési határozata a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 
azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. 
ütem” című projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárások során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési 
Szabályzat módosításáról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. § (1) és 
(2) bekezdésére tekintettel a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 
azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” 
című projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások 
során alkalmazandó Egyedi Közbeszerzési Szabályzat 
módosítását elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a határozat 

mellékletét képező egységes szerkezetű Egyedi Közbeszerzési 
Szabályzatot aláírja.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke  
Határidő: azonnal  
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(Az egységes szerkezetű Egyedi Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv 1. 
számú mellékletét képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörébe tartozó falu- és 
tanyagondnoki képzés képzési megállapodás keretében történő ellátására 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták, melyet a Közgyűlés 
bizottságai nem tárgyaltak. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.  
Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. 
Határozathozatal következik. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról 
szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
23/2022. (V. 12.) közgyűlési határozata a falu- és 
tanyagondnoki képzés képzési megállapodás 
keretében történő ellátásáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 60. § (8) bekezdésében foglalt kötelező 
feladatának megvalósítása érdekében, az egyes szociális 
szolgáltatásokat végzők képzéséről és 
vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM 
rendelet 2/A. § (2) bekezdése alapján - a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetsége véleményének 
kikérését követően - úgy határoz, hogy a falu- és 
tanyagondnoki képzés lebonyolítására képzési 
megállapodást köt egy jogszabályi feltételeknek megfelelő 
képző szervvel. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal bevonásával a képző szerv 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárást folytassa le a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének, a 
Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Elnökének, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
Főjegyzőjének együttesen kiadott 5/2021. Beszerzési 
Szabályzatában foglaltak alapján. 
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a 
beszerzési eljárás során felmerülő döntések 
meghozatalára, a szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok, és a képzési megállapodás aláírására, 
valamint a képzés megvalósításához szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt a képzési 

megállapodásnak a szociális ágazat irányítását végző 
minisztérium részére történő megküldésére. 
 
Felelős: a 3. pont vonatkozásában Fehérvári Tamás, a 
Közgyűlés elnöke  
a 2. és 4. pontok vonatkozásában a megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 10:15 órakor 
bezárja.  
 
 
 
 

k. m. f.  
 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Korossy Ildikó 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 



1. sz. melléklet 

 

 
Tolna Megyei Önkormányzat 

 
Simontornya Város Önkormányzata 

 

Harc Község Önkormányzata 

 

Pálfa Község Önkormányzata 

 

 

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 

a 

 

 

TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárazföldön és vízen a 

Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési 

eljárásokhoz 

 

(módosítással egységes szerkezetbe foglalva) 
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I. Általános rendelkezések 

 

1) A szabályzat célja 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27.§. (1) bekezdé-

sében foglaltaknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat, Simontornya Város Ön-

kormányzata, Harc Község Önkormányzata és Pálfa Község Önkormányzata, mint a 

Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti ajánlatkérők (továbbiakban: ajánlatkérő) a Kbt. 

végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokkal összhangban meghatározzák a TOP-1.2.1-16-

TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” című 

projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának rend-

jét, ajánlatkérők nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 

felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét összhangban a vonatkozó 

jogszabályokkal.  

 

A felek megállapodnak, hogy Simontornya Város Önkormányzata, Harc Község 

Önkormányzata és Pálfa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérők a Kbt. 29. § (1) bekezdé-

se szerint meghatalmazzák a Tolna Megyei Önkormányzatot, mint vezető ajánlatkérőt (továb-

biakban: ajánlatkérő), hogy a támogatási szerződéses kötelezettségeik teljesítése során felme-

rülő valamennyi közbeszerzési eljárást, mint meghatalmazott Ajánlatkérő lefolytassa. Felek 

rögzítik továbbá, hogy a meghatalmazást adó ajánlatkérőre a meghatalmazás adása a Kbt. 

alapján alkalmazandó szabályok megkerülését nem eredményezi. 

 

A meghatalmazó ajánlatkérők és a meghatalmazott ajánlatkérő megállapodnak, hogy jelen 

egyedi közbeszerzési eljárásrendben részletezik a feladat és hatásköröket, különösen az eljárás 

során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat saját közbeszerzése(i) vonatkozásában szintén jelen egyedi 

közbeszerzési eljárásrendben foglalt rendelkezések irányadók. 

 

2) A szabályzat hatálya 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, 

„Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében lefolytatandó közbe-

szerzési eljárásokra. 

 

II. A közbeszerzési eljárás előkészítése 

 

1) A közbeszerzési eljárás előkészítése 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítéséről az ajánlatkérők által létrehozott Előkészítő és Bíráló 

Bizottság dönt. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjai jelen Szabályzat elfogadásával kerül-

nek megválasztásra. 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése, ajánlattételi felhívás elkészíttetése, és az eljárás megin-

dítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése az Előkészítő 

és Bíráló Bizottság hatáskörébe tartozik.  

 

A közbeszerzési eljárásban biztosítani kell a jogi és közbeszerzési szakértelmet, amely külö-

nösen a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok előkészítésére, az eljárás lebonyo-
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lítására és az ajánlatok elbírálására terjed ki; a pénzügyi szakértelmet és a közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelmet. 

 

2) A közbeszerzési eljárás megindítása 

 

A közbeszerzési eljárás megindításáról a Tolna Megyei Önkormányzat, mint meghatalmazott 

ajánlatkérő dönt. 

 

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint meghatalmazott az eljárást megindító határozatban az 

alábbiakról dönt: 

 Az eljárás megindítása 

 A közbeszerzési dokumentumok elfogadása 

 

III. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 

1) Az eljárás lefolytatása és dokumentálása a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács-

adó feladata, aki felel azért, hogy az eljárás megfeleljen a Kbt. előírásainak. Feladatai kü-

lönösen: 

 Az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálata, 

 Az eljárás lebonyolításának megszervezése,  

 A közbeszerzés megvalósításának figyelemmel kísérése, az ajánlatkérők folyamatos 

tájékoztatása, az ajánlatkérők által hozandó döntések meghozatalához szükséges elő-

terjesztések elkészítése, 

 Az eljárás kiírásához szükséges közbeszerzési dokumentumok elkészítése, összeállítá-

sa,  

 Az eljárás végén kötendő szerződéstervezet előkészítése, 

 Az eljárás kapcsán érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, 

 Az ajánlatok értékelése és bírálata, szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás kérése 

vagy egyéb eljárási cselekmények elvégzése, 

 Közbeszerzési – jogi szakmai tanácsadás az Előkészítő és Bíráló Bizottság és a Képvi-

selő-testületek részére, 

 Az eljárást lezáró döntést követő hirdetmény(ek) elkészítése, feladása, illetve az eljá-

rás során az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumok (jegyzőköny-

vek, hirdetmények, emlékeztetők) elkészítése,  

 Gondoskodik a hirdetmények közzétételre történő megküldéséről,  

 Közreműködik az esetleges jogorvoslati eljárásban, 

 A közbeszerezés eljárás dokumentumainak 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti 

ellenőrzésének lefolytatása. 

 

2) Az Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjait a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnöke bízza meg. 

 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjai: 

 közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy  

 jogi szakértelemmel rendelkező személy  

 pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy 

 közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelemmel rendelkező személy. 

 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság ülésén a tagokon kívül jelen lehet tanácskozási joggal:   

- az Ajánlatkérő képviseletére jogosult, vagy az általa kijelölt személy,  
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- a Közgyűlés Elnöke által megbízott egyéb személy, szakértő(k). 

 

3) Az Előkészítő és Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha mind a négy tagja jelen van. 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  Szavazat-

egyenlőség esetén az Előkészítő és Bíráló Bizottság elnökének szavazata dönt. 

 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság elnöke a bizottság jogi szakértelemmel rendelkező tag-

ja, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott megfelelő szakértelemmel rendelkező 

személy.  

 

Az Előkészítő és Bíráló Bizottság ülését a Bizottság elnöke - akadályoztatása esetén az 

általa meghatalmazott személy – hívja össze. Az Előkészítő és Bíráló Bizottság ülésének 

időpontjáról a bizottság tagjait az ülés előtt legalább 3 nappal írásban értesíteni kell a 

meghívó és a bírálathoz szükséges dokumentumok megküldésével. Ettől eltérni csak az 

azonnali döntést igénylő, soron kívüli ülés összehívása esetén lehet.  

 

IV. Az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek,  

szervezetek, felelősségi körük 

 

1) Az ajánlatkérő nevében valamennyi az eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsola-

tos döntés meghozatalára az Előkészítő és Bíráló Bizottság jogosult, az eljárást lezáró 

döntés meghozatalára a Képviselő-testületek jogosultak. 

 

2) A döntések alapján készült dokumentumokat – beleértve az eljárás alapján létrejött szer-

ződéseket is – a Polgármesterek, akadályoztatásuk esetén az általuk felhatalmazott sze-

mély(ek) írja (írják) alá. 

 

3) Az eljárás szabályszerűségéért, illetve jogszerűségéért a felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó a felelős. 

 

4) Az eljárás adminisztrálásáért a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felel. 

 

5) Az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a meghatalmazott ajánlatkérő felel. 

 

6) Az eljárás során hozott döntésekért az Előkészítő és Bíráló Bizottság, az eljárást lezáró 

döntésért a Képviselő-testületek a felelősek. A Képviselő-testületek az eljárás eredmé-

nyéről név szerinti szavazással döntenek. 

 

7) A Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az önkormányzatok által az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személynek 

vagy szervezetnek a jelen szabályzat 1. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és 

titoktartási nyilatkozatot kell írásban tennie a közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka 

megkezdése előtt.  

 

8) A Képviselő-testületek tagjai a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a 

jelen szabályzat 2. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatko-

zatot tesznek írásban. A nyilatkozatok beszerzéséért a döntéssel érintett Önkormányzat 

Polgármestere által megjelölt személy felel. 

 

9) Az összeférhetetlen személyek az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben 

nem vehetnek részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 
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V. A közbeszerzési eljárás dokumentálásnak rendje 

 

1) Az eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő valamennyi adminisztrációs kötelezett-

ség a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szervezetet terheli. 

 

2) Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási 

cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.  

 

3) Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban ke-

letkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 

évig az érintett Önkormányzatok irattárában elkülönítetten meg kell őrizni. Ha a közbe-

szerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, 

de legalább 5 évig meg kell őrizni. 

 

VI. A közbeszerzések nyilvánossága 

 

1) Az ajánlatkérők nevében a törvényben előírt információknak, adatoknak történő közzété-

teléről a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felel. 

 

VII. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 

1) Jelen szabályzat valamennyi ajánlatkérő Képviselő-testülete/Közgyűlése által történő jóvá-

hagyását követő napon lép hatályba. 

 

2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálya alá tartozó közbeszerzések esetében kell alkal-

mazni. Az ajánlatkérő közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonat-

kozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azok-

ban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 

 

3) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, különösen az Elektronikus Közbeszer-

zési Rendszerre vonatkozó szabályokra, az ajánlatkérő saját közbeszerzési szabályzata az 

irányadó azzal, hogy jelen szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás(ok) lefolyta-

tása során az ajánlatkérők kapnak az eljárás során betekintési jogosultságot. 

 

VIII. Záradék 

 

1) Jelen szabályzatot a képviselő-testületek az alábbi döntésükkel hagyták jóvá és fogadták el 

testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 55/2021. (XII. 3.) számú határozata 

 

Simontornya Város Önkormányzati Képviselő-testülete 138/2021. (XI. 29.) KT. számú ha-

tározata 

 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2021. (XI. 30.) ÖKT. számú határozata 

 

Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2021. (XII. 15.) ÖKT. számú határo-

zata 
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Fehérvári Tamás s.k. 

Közgyűlés Elnöke 

Losoncziné dr. Baranyai Eszter s.k. 

Hivatal vezetője 

 

 

Torma József s.k. 

Simontornya Város polgármestere 

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta s.k. 

Hivatal vezetője 

 

 

Tóth Gábor s.k. 

Harc Község polgármestere 

dr. Herczig Hajnalka s.k. 

Hivatal vezetője 

 

 

Mérei Melinda s.k. 

Pálfa Község polgármestere 

dr. Orova Dániel s.k. 

Hivatal vezetője 

 

 

Záradék: 

 

A szabályzat módosítását a képviselő-testületek az alábbi döntésükkel hagyták jóvá és fogad-

ták el testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2022. (..….) számú határozata 

 

Simontornya Város Önkormányzati Képviselő-testülete …/2022. (…...) KT. számú határozata 

 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (…….) ÖKT. számú határozata 

 

Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (…….) ÖKT. számú határozata 

 

 

 

 

 

dr. Korossy Ildikó 

Hivatal vezetője 

dr. Orova Dániel 

Hivatal vezetője 

 

 

 

 

 

dr. Herczig Hajnalka 

Hivatal vezetője 

Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta 

Hivatal vezetője 
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1. számú függelék 

 

 

 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 

É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………...., mint …………….. (székhely: 

…………..) ajánlatkérő által a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, 

„Szárazföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében megindított közbe-

szerzési eljárás előkészítésébe és lefolytatásába bevont személy kijelentem, hogy a közbeszer-

zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglaltakat áttanulmányoztam, megértet-

tem, és ez alapján nyilatkozom, hogy velem szemben az eljárás során kizáró körülmények, 

összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot meg-

őrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az ajánlatkérő és az Előkészítő és Bíráló Bizottság munká-

ját és a Képviselő-testületek döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak 

megfelelően segítem. 

 

Tudatában vagyok annak, hogy az eljárás előkészítése és lefolytatása során olyan információ-

kat ismerhetek meg, melyek ismerete ajánlattétel esetén magában hordozza a versenytorzítás 

lehetőségét, ezáltal összeférhetetlenséget eredményezhet. Amennyiben ilyen körülmény áll 

elő, azt haladéktalanul jelzem az ajánlatkérő felé. 

 

Kelt:……………………. 

 

 

 

 

 ...........................................................………….. 

 aláírás 
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2. számú függelék 

 

 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G IÉ S   T I T O K T A R T Á S I  

N Y I L A T K O Z A T 

A   D Ö N T É S H O Z O K    S Z Á M Á R A 

 

 

Alulírott…………………………………………… mint ………. (székhely: …………..) aján-

latkérő döntéshozójaként nyilatkozom, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem 

állnak fenn. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot meg-

őrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 

 

Jelen nyilatkozatot a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárazföldön és 

vízen a Sió mentén IV. ütem” című projekt keretében megindított közbeszerzési eljárással 

kapcsolatban teszem. 

 

 

 

Kelt:……………………. 

 

 

 

 

 ...........................................................………….. 

 aláírás 

 


