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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-5.1.1-15 
„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések” c. felhívás tekintetében 2016. március 31. 
napján benyújtott pályázat elbírálása megtörtént. A 2016. június 6. napjára 
összehívott döntés-előkészítő bizottsági ülésen elkészített döntési javaslat alapján 
az Irányitó Hatóság meghozta támogatói döntését, a támogatási szerződés ezt 
követően kerül megkötésre. A fentiekben foglaltak alapján indokolttá válik a Tolna 
Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása tekintettel a 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (3) bekezdésében foglaltra.  
 
A közbeszerzési terv módosítására okot adó és a következő időszakban 
lefolytatandó beszerzési, közbeszerzési eljárások kapcsán az alábbiak szerint 
tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 
 
A konzorciumi formában benyújtott pályázat keretében beszerzendő 
szolgáltatások köre egymástól elkülönül, azok felosztásra kerültek a tagok között. 
A konzorcium vezetője a Tolna Megyei Önkormányzat, felelőssége és alapvető 
feladata a paktum projekt teljes szakmai megvalósításának biztosítása. A Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal koordinálja a projektet és működteti a 
projektmenedzsmentet. A program megvalósításában a megyei önkormányzat 
kulcspartnere a Tolna Megyei Kormányhivatal lesz, amely biztosítja a munkaerő-
piaci eszközöket, támogatásokat a célcsoport, és a foglalkoztatók részére. A 
Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. feladata a 
paktum iroda működtetése, fórumok szervezése, egyeztetések elvégzése, 
együttműködések kialakítása, a projektek résztevékenységeinek végrehajtása. A 
munkaerő-piaci szolgáltatások ellátására a jelentős szakmai tapasztalattal 
rendelkező Kék Madár Alapítvány került bevonásra.  
A konzorciumi tagok között felosztott, de hasonló szolgáltatások beszerzéseinek 
tervezésénél felmerül a kérdés, hogy amennyiben a szolgáltatások 
megrendelését a tagok egymás között megosztották, úgy az eltérő ajánlatkérő 
személyeire tekintettel mentesülnek-e tagok e hasonló, azaz az ugyanazon 
közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatások beszerzéseinél az 
egybeszámítási kötelezettség alól. 
A projektben megrendelni kívánt eszközökre irányuló beszerzési eljárás 
tekintetében is felvetődik ugyanez a kérdés, tehát hogy az egybeszámítási 
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kötelezettség fennáll-e a különböző konzorciumi tagok részére megrendelni 
kívánt azonos vagy hasonló felhasználásra szánt eszközök beszerzése esetén. 
Azonban tekintettel arra, hogy a hasonló szolgáltatásokat egy projekt, azaz egy 
támogatási szerződés keretén belül kívánja megvalósítani több konzorciumi 
partner - a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján - a szolgáltatások értékét egybe kell 
számítani, hiszen a műszaki és gazdasági funkcionális egység fennáll, tekintve, 
hogy a szolgáltatások közvetlen célja valamennyi konzorciumi tag egyazon közös 
projektjének megvalósítása.  
Tehát a pályázat keretében beszerzendő, ugyanazon közvetlen cél 
megvalósítására irányuló szolgáltatásokat - függetlenül attól, hogy azokat melyik 
konzorciumi tag valósítja meg -, egybe kell számítani.  
Fentieket támasztja alá az a 2016. május 30. napján kelt állásfoglalás, amelyet a 
Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Tolna Megyei Önkormányzat részére adott ki, 
többek között a fenti egybeszámítási kérdés tárgyában. 
A jelen előterjesztés 1.sz. mellékletét képező közbeszerzési terv - a fent 
említettek figyelembevétel - az ugyanazon közvetlen célra irányultság szerint 
csoportosítva tartalmazza a projekt keretében ellátandó és megrendelni kívánt 
valamennyi szolgáltatást. 
 
A szolgáltatási kategóriák a következőek: 

1. Előkészítés 
2. Közbeszerzési szolgáltatás 
3. Tananyagfejlesztés 
4. Marketing és nyilvánosság 
5. Rendezvényszervezés 

 
6. Jogi és eljárásrendi tanácsadás 
7. Projekt-végrehajtás (nem projektspecifikus)  

 
8. Humán kutatás és foglalkoztatás-fejlesztés (projektspecifikus) 

 
A fenti szolgáltatási kategóriákba tartozó tevékenységek becsült értékei alapján 
az alábbi eljárásfajta szerinti beszerzéseket szükséges lebonyolítani: 

- az 1-5. számú szolgáltatási kategóriák esetében három ajánlatos 
beszerzési eljárást (nem Kbt. hatálya alá tartozó eljárás) 

- a 6.-7. számú szolgáltatási kategóriák tekintetében a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást 

- a 8. szolgáltatási kategória vonatkozásában a Kbt.113. § (1) bekezdése 
szerinti közbeszerzési eljárást. 

Az eszközbeszerzés esetében a korábban elmondottak ugyanúgy irányadóak. 
Tehát mivel a konzorcium tagok a Kbt. 19. § (3) bekezdése szerinti egységes 
beszerzési igényét alapozza meg a projekt, az egybeszámítási kötelezettség 
ugyanúgy fennáll árubeszerzésnél, mint a szolgáltatások megrendelése esetén, 
amennyiben a konzorciumi tagok azonos vagy hasonló felhasználásra szánt 
eszközöket kívánnak beszerezni, függetlenül attól, hogy azokat együtt, vagy 
külön-külön rendelik meg. Az eszközbeszerzés becsült értékére tekintettel a Kbt. 
115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
 
A fenti rendelkezésekre tekintettel a közbeszerzési terv elkészült, az előterjesztés 
mellékletében meghatározott tartalommal. Ennek elfogadását követően az 5/2016. 
(II.12.) közgyűlési határozattal jóváhagyott, a Tolna Megyei Önkormányzat 
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Közbeszerzési Szabályzatának 6.1.2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a 
Közgyűlés elnöke dönt a feltételes közbeszerzési eljárások megindításáról. 
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (VI. 24.) 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 
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
való módosítását elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a módosított 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. június 14. 
 
 
                Ribányi József 
          a Közgyűlés alelnöke 
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1. MELLÉKLET

1 árubeszerzés

TOP-5.1.1-15 Eszközbeszerzés
Nemzeti (Kbt. III. 

rész)

Kbt. 115. § (1) 
bekezdés 
szerinti

2016. 
augusztus 2016. október 2016. november

Támogatási 
szerződés 

alapján

Közgyűlés elnökének 
egyedi határozata 

alapján

2 építési beruházás

3 szolgáltatás megrendelés

TOP-5.1.1-15

Jogi és 
eljárásrendi 
tanácsadás

Nemzeti (Kbt. III. 
rész)

Kbt. 115. § (1) 
bekezdés 
szerinti 2016. július

2016. 
szeptember 2016. november

Támogatási 
szerződés 

alapján

Közgyűlés elnökének 
egyedi határozata 

alapján

TOP-5.1.1-15

Projekt-
végrehajtás (nem 
projektspecifikus)

Nemzeti (Kbt. III. 
rész)

Kbt. 115. § (1) 
bekezdés 
szerinti 2016. július

2016. 
szeptember 2016. november

Támogatási 
szerződés 

alapján

Közgyűlés elnökének 
egyedi határozata 

alapján

TOP-5.1.1-15

Humán kutatás és 
foglalkoztatás-

fejlesztés
Nemzeti (Kbt. III. 

rész)

Kbt. 113. § (1) 
bekezdés 
szerinti 2016. július

2016. 
augusztus 2016. december

Támogatási 
szerződés 

alapján

Közgyűlés elnökének 
egyedi határozata 

alapján

Eljárás 
befejezésének 

tervezett 
időpontja

Szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja, 
vagy a szerződés 

időtartama

Tárgya, megnevezése, mennyisége Irányadó eljárásrend Tervezett 
eljárás típus

Tárgya

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám A közbeszerzés Fedezetül 
szolgáló 

pénzeszközAz eljárás 
megindításá-
nak várható 
időpontja

Bírálóbizottság tagjai


