
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 8-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

147/2020. (X. 8.) Kt. határozat 

 a Dombóvári HACS Egyesületben az önkormányzatot képviselő új delegáltra tett 

javaslat elutasításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az arra 

irányuló javaslatot, hogy a Dombóvári HACS Egyesületben Tóth Zoltán helyett Kiss 

Béla képviselje Dombóvár Város Önkormányzatát. 

 

 

Dombóvár, 2020. október 8. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 8-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

148/2020. (X. 8.) Kt. határozat 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje 

módosításának kezdeményezéséről a kulcsprojekt tekintetében 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának 

kezdeményezésére a Dombóvári HACS Egyesületnél, illetve az alátámasztó 

dokumentáció elkészítésére és az ezzel járó kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 15. – a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia 

módosításának kezdeményezése 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. október 8. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 8-i 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

149/2020. (X. 8.) Kt. határozat 

az állam támogatásból megvalósuló útfelújítások kivitelezésére lefolytatott 

beszerzési eljárás eredményéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Dombóvár, Gárdonyi 

utca, valamint a Fő utca III. utcai csomópont (újdombóvári templom) és IX. utca 

közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítása” elnevezéssel 2020. szeptember 29. 

napján indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja: 

Deli Ko-Sza Építőipari Kft. 

7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 49. 

Indukció Építőipari és Vállalkozó Kft. 

7461 Orci, József Attila u. 29.  

InfinitumBau Kft. 

8152 Kőszárhegy, Fő u. 116. 

Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Kft. 

7570 Barcs, Liszt Ferenc u. 14. 

 

Indokolás: Az ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, a szerződés teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek 

megfelelnek, esetükben Dombóvár Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának VII.2. pontjában foglalt ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó 

esetek egyike sem áll fenn. 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb 

ár értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész: Dombóvár, 

Gárdonyi utca 

aszfaltburkolatának 

felújítása 

Ajánlattevő Swietelsky Magyarország Kft. 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

- 

Pontszám - - 

Ajánlati ár 

(Ft, nettó) 
10 886 406 - 

Ajánlattevő Swietelsky Magyarország Kft. - 



2. rész: Dombóvár, 

Fő utca III. utcai 

csomópont 

(újdombóvári 

templom) és IX. utca 

közötti szakasza 

aszfaltburkolatának 

felújítása 

1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

Pontszám - - 

Ajánlati ár 

(Ft, nettó) 
31 096 247 - 

 

Határidő: azonnal - az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. október 8. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 8-i 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

150/2020. (X. 8.) Kt. határozat 

a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó ételelőállítási feladatokra lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről és a feladatellátáshoz kapcsolódó 

szerződéskötésekről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Gyermekétkeztetéshez étel-előállítási feladatok” elnevezéssel 2020. július 23. 

napján EKR000533902020 azonosító számmal indított, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerinti uniós nyílt 

eljárásban – a Dombóvár Város Polgármesterének a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 44/2020. (IV. 30.) határozatával 

jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja: 

Eatrend Kft. 

2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 

továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. §. 

(1)-(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek 

egyike sem áll fenn. 

 

A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlati felhívás IV.1.11) pontjában szereplő, a Kbt. 76. 

§. (2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 

részszempontok, súlyszámok, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 

Ajánlattevő Eatrend Kft. 

2730 Albertirsa, Pesti út 65. 

Pontszám 10 000 
1. Nettó ajánlati ár 

a) Előállítási díj (egy évre számított érték, Ft 

mértékegységben): 
200 142 095 

b) Diétás étkezés felára (%-ban meghatározva): 30 



2. A szolgáltatás dietetikai szempontból való megfelelőségi foka (mintaétlap) 

a) Minta étlap megfelelősége: Szakmai ajánlat, külön kerül 

csatolásra 
b) Változatossági mutató: 100 
3. A szolgáltatás teljesítésében résztvevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 

a) Szakács végzettséggel rendelkező szakember neve: - 
a) Szakács végzettséggel rendelkező szakember alkalmassági 

követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (egész 

hónap mértékegységben meghatározva): 

312 

b) Diétás szakács végzettséggel rendelkező szakember neve: - 
b) Diétás szakács végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai 

tapasztalata (egész hónap mértékegységben meghatározva): 

86 

 

Tekintettel arra, hogy az éves előállítási díj a bontáson ismertetett nettó 

300 000 000,- Ft rendelkezésre álló fedezet alatt van, az eljárás eredményessé 

nyilvánítható és az 1. helyezett kihirdethető az eljárás nyerteseként.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eredményről való 

tájékoztatással kapcsolatos intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerint kiválasztott 

gazdasági szereplővel az önkormányzati kötelező feladatot képező 

gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan az ételelőállítási feladatok 2021. január 1-

jétől 10 évre történő biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés 

megkötésére, azzal, hogy  
 

a) a nyertes gazdasági szereplő az ételadagok előállítását a Dombóvár, Földvár 

utcában található, dombóvári 1882/2 helyrajzi számú önkormányzati 

tulajdonú ingatlanban, mint központi főzőkonyhában köteles végezni, és az 

épületet ennek megfelelően felújítani; az elvégzett beruházás aktuális nettó 

eszközértékét az Önkormányzat megtéríti a szerződés megszűnésekor. 
 

b) köteles továbbá működtetni az alábbi köznevelési intézményekben lévő 

tálalókonyhákat:  
 

- Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium 

(Dombóvár, Arany János tér 21.), 

- Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium 

(Dombóvár, Pannónia út 21.), 

- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra 

Ferenc Általános Iskolája (Dombóvár, Szabadság utca 27.), 

- Dombóvári József Attila Általános Iskola (Dombóvár, Fő utca 42-44.), 

- Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Dombóvár, 

Hunyadi tér 23.). 

 

A Képviselő-testület az a) pont szerinti ingatlant és a b) pont szerinti 

ingatlanrészeket a vállalkozási szerződéssel megegyező időtartamra bérbe adja 

a nyertes gazdasági szereplő részére 200.000 Ft + áfa/hó bérleti díj ellenében, 



valamint a gazdasági szereplő részére a bérleti szerződés időtartamára 

elővásárlási jogot biztosít az a) pont szerinti ingatlanra. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerint kiválasztott 

gazdasági szereplővel folytasson tárgyalásokat, miszerint az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezettől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §, 25/B. §, és a 25/C. §-ában foglaltaknak 

megfelelően átvett dolgozók létszámát - mint éves átlagos állományi létszám -

legalább egy évig fenn tudja-e tartani, illetve erről az önkormányzattal külön 

megállapodást kötni, és az egyeztetés eredményéről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

2-3. pont: 2020. október 30. – a szerződések megkötésére, illetve a 

képviselő-testület tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. október 8. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


