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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással össze-

függő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-

dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

se értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati in-

tézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. április 23-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom szüksé-

gesnek döntés meghozatalát: 

 

 

A döntés tárgya: 

 

Közbeszerzési eljárás indítása a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étel előállítási fel-

adatok ellátására 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. április 30. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



 
2 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

Önkormányzatunknak korábban is voltak elképzelései, illetve lépései az Integrált Ön-

kormányzati Szolgáltató Szervezet által működtetett közétkeztetés vállalkozói szférába 

történő kiszervezésére olyan konstrukcióban, amely magában foglalja az elengedhetet-

lenül szükséges infrastrukturális fejlesztések nyertes ajánlattevő általi elvégzését is.  

Jelen helyzetben újra aktuálisnak tartjuk a tevékenység hasonló koncepció mentén tör-

ténő átszervezését, és javasoljuk ezt a volt MÁV-étkezde hasznosításával megtenni. 

Előzetes felmérés alapján az épület építőmesteri-, villamos- és épületgépészeti munká-

kat is magában foglaló, a közegészségügyi előírásainak is megfelelő felújítása nettó 

76 822 372,- Ft költséget képvisel. Emellett szól az is, hogy a fejlesztéseket is magá-

ban foglaló forrás egy összegben történő előteremtésével a jelenlegi pénzügyi helyze-

tünkben nem számolhatunk. Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás során ki-

választott vállalkozó érdekelt legyen a beruházások elvégzésében is, célszerű hosszú 

távú szerződés megkötése, melynek első időszakában kell a szükséges beruházásokat 

elvégeznie, jogilag megfelelő kötelemmel biztosítva. 

Az önkormányzat egyébként 2015-ben már készíttetett megvalósíthatósági tanulmányt 

a volt vasúti étkezde főzőkonyhaként történő felújítása és üzemeltetése érdekében (net-

tó 2.300.000,- forint díj ellenében). 

Fentiek alátámasztására az előterjesztéshez mellékeljük a konyhák fenntartási költsé-

geiről készített kimutatást. 

A rendelkezésre álló adatokból az bizonyos, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása 

válik szükségessé a vállalkozás kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján. 

Annak érdekében, hogy az eljárás megindításának feltételei összeálljanak, a Kbt. 28. § 

alapján szükséges az eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - 

megfelelő alapossággal előkészíteni. Ennek keretében a még szükséges pontosításokra 

is sor kerül. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a becsült érték meghatározása 

céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. 

A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább 

háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és dönté-

si javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy tes-

tület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat 3. pontjában teszek javasla-

tot. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés tárgya sze-

rinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 

Az eljárás lefolytatására, jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési szakta-

nácsadói feladatok ellátására, javaslom dr. Bakó Zoltán (7090 Tamási, Szabadság u. 

43-47. B. lph. III. em. 7.) megbízását, akinek FAKSZ lajstromszáma 00782. 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és 

a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának meghatá-

rozására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők köré-

nek meghatározására a polgármester jogosult. 



 
3 

A közétkeztetésre irányuló közbeszerzési eljárás az Önkormányzat 2020. évi Közbe-

szerzési tervében szerepel, melynek jogszabályok szerinti közzététele megtörtént, bár-

ki számára folyamatosan elérhető. 

Határozati javaslat 

a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztró-

favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

1. Dombóvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indít a gyermekétkeztetés-

hez kapcsolódó ételelőállítási feladatok ellátására a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény alapján. 

2. Dombóvár Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásával, illetve jogi tanácsadási, 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával dr. Bakó 

Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg (7090 Tamási, 

Szabadság u. 43-47. B. lph. III. em. 7.). 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló-

bizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem 

dr. Deli András jogi 

Hartmann Gabriella közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Szijjártó Jánosné pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

Határidő: 2020. május 31. - az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


