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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel e törvény hatálya alá tartozó klasszikus ajánlatkérők, így a 
Tolna Megyei Önkormányzat is a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készít az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervben szerepeltetendő adatok körét a 
törvény nem határozza meg, erre vonatkozóan a Közbeszerzési Hatóság 
Elnökének  2013. szeptember 20. napján megjelent tájékoztatója ad 
iránymutatást. Ezek alapján a közbeszerzés tárgyának, a tervezett 
eljárástípusnak valamint az eljárás tervezett megindításának az éves összesített 
közbeszerzési tervben történő szerepeltetése elegendő és megfelelő. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének e határozat 
mellékletét képező tartalma alapján látható, hogy az ez évre tervezett 
közbeszerzési eljárások lefolytatása képlékeny. A Megyei Önkormányzat részéről 
felmerülő ’Paktum’ ( Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések - TOP-5.1.1-15 ) 
tekintetében közbeszerzések lefolytatása a támogatói döntés, így különösen a 
költségvetés támogató részéről történő elfogadásának függvénye. A Kbt. 42. §-
ának (3) bekezdése alapján azonban a közbeszerzési tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is lehetőség van. Ebben az 
esetben a módosításra vonatkozó igény vagy egyéb változás felmerülésekor 
módosítani kell a  közbeszerzési tervet, megadva a módosítás indokát is. 
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 
kormányrendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontjában meghatározott 
tevékenységek közül a közbeszerzési eljárásoknak, a települési önkormányzatok 
felkérésekor, a megyei önkormányzatok által történő lefolytatásában való 
kötelező részvétele esetén a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatokat az 
adott települési önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervében kell 
feltüntetni. 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (II. 12.) közgyűlési határozata a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 
történő közzétételéről. 

 
                                                   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. február 1. 
 
 
                Ribányi József 
          a Közgyűlés alelnöke 
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