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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése 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 intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A döntés tárgya: 

 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt 

mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló újabb közbeszerzési eljárás megindítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 27. 

 

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:  

 

Nyílt 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 2020. 

november 11-én hoztam döntést a dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú projekt 

mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről. 

 

A pályázati (utó)ellenőrzési folyamat során azonban probléma merült fel, aminek 

következtében a szigetsori infrastrukturális városrehabilitációs projekt mélyépítési 

jellegű munkáinak elvégzésére új közbeszerzési eljárás indítása vált szükségessé. A 

közreműködő szervezet (KSZ) hiánypótlása szerint a meglévő kiviteli 

tervdokumentáció nem teljes, kivitelezésre nem alkalmas. Kiemelendő, hogy a projekt 

ezen építési elemeinek tervei 2019-ben már jóváhagyásra kerültek a KSZ által a 

szakmai beszámoló keretében, továbbá az elindított közbeszerzési eljárás ex-ante 

ellenőrzésén. A 2020. decemberi ellenőrzésen viszont hiányosnak találtatott, ezért a 

tervek frissítésre kerültek és az új tervekkel újra ki kell írni a közbeszerzést, 

megszüntetve a novemberi döntés alapján a nyertes ajánlattevővel megkötött 

szerződést, amely még nem lépett hatályba. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (4) bekezdése 

értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú 

bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 

készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A 

bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslatomat a határozati javaslat 

tartalmazza. A jelenleg hatályos Kbt. az eljárásban közreműködőkre a közbeszerzés 

tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő. 

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata értelmében nemzeti eljárásrend esetén a 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést a jóváhagyott 

bírálóbizottság javaslata alapján. 

 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az eljárást megindító felhívás és 

a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, illetőleg az eljárás fajtának 

meghatározására, eljárásrendtől függően az ajánlattételre felhívandó gazdasági 

szereplők körének meghatározására a polgármester jogosult. 

 

  



Határozati javaslat 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-

15-TL1-2016-00003 azonosító számú projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárásban közreműködő 

bírálóbizottságáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során döntés hozza: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során hozott 74/2020. (XI. 11.) polgármesteri határozat 

alapján „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című 

projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére a nyertes ajánlattevővel létrejött 

vállalkozási szerződést megszünteti arra tekintettel, hogy a projektben 

közreműködő szervezet nem fogadta el a kiviteli tervdokumentációt. 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata újabb közbeszerzési eljárást indít a módosított 

tervek alapján a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-0003 azonosító számú, „A dombóvári 

Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekt részét képező 

mélyépítési munkálatok kivitelezésére „Mélyépítési munkák - TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00003” elnevezéssel. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű 

bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

Bírálóbizottsági tag neve A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdés szerinti 

szakértelem 

Dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Bakó Zoltán közbeszerzési 

 

Határidő: 2021. január 31. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 
 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 



 


