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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 8-án hozott – 

 

1/2021. (I. 8.) határozata 

Dombóvár város településrendezési eszközei korábban kezdeményezett módosítása 

kiegészítésének kezdeményezéséről 

 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Polgármestere kezdeményezi a helyi építési szabályzatról 

szóló 2/2006 (II. 20.) önkormányzati rendelet előkészítés, illetve egyeztetés alatt 

álló módosításának kiegészítését, melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat 

2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere az egyeztetés alatt álló kezdeményezéseket 

kiegészítve támogatja Dombóvár város településrendezési eszközeinek 

(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) további 

módosítását, miszerint a Tüskei Ipari Park egész területe „Gip” építési övezetbe 

kerüljön átsorolásra annak érdekében, hogy az ipari park területén tervezett 

infrastrukturális fejlesztések megvalósuljanak. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 2. pont 

szerinti kezdeményezéssel érintett területeket. 

 

4. Dombóvár Város Polgármestere megköti az 5T Építészeti és Városfejlesztési 

Kft.-vel (székhely: 7635 Pécs, Donátusi utca 61.) a vállalkozási szerződést a 

tervezési munka elvégzésére, továbbá intézkedik az egyeztetési eljárás 

lefolytatása iránt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet szerint. 

 

 

 

 

 

 



Határidő: 2021. január 31. –  a településrendezési eszközök módosításához 

kapcsolódó eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 8. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 8-án hozott – 

 

2/2021. (I. 8.) határozata 

a „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca 

szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 

azonosító számú projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás eredményéről szóló, a veszélyhelyzetben képviselő-testületi 

hatáskört gyakorolva hozott 138/2020. (XII. 18.) határozat módosításáról 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során - a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott 

hatáskörét magához vonva - a „DARK - Mélyépítési munkák” elnevezéssel 2020. 

november 6. napján EKR001104842020 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti 

nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, azon belül a 

Kbt. 115. §-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban a 178/2020. (X. 30.) Kt. 

határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján - módosítva a 

veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 138/2020. (XII. 

18.) határozatát - az alábbi végső döntést hozza a Kbt. 79. § (4) bekezdése 

értelmében: 

Dombóvár Város Polgármestere az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

ERMIBAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 6/A 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

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

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 

tekintetben megfelel az ajánlattételi 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. 

Dombóvár Város Polgármestere az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás II.2.5) 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 és súlyszámok, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 

részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő KOVI-95 Építő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 

35. 

ERMIBAU Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

7361 Kaposszekcső, Liget ltp. 

6/A  
Pontszám 820 744,15 
Ajánlati ár (Ft, 

nettó) 
44 832 515 50 613 311 

Többletjótállás 

vállalása (hónap) 
0 1 

Környezetvédelmi 

vállalások (db) 
4 4 

Amennyiben a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

alapján a második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a megjelölt 

ajánlati áron. 

Határidő: azonnal – a módosított írásbeli összegzés megküldésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. január 8. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. november 4-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2021. január 8-án hozott – 

 

3/2021. (I. 8.) határozata 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

adóalanyiságát érintően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatok 

módosításának kezdeményezéséről  

 

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 a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során jóváhagyja, hogy a Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény tekintetében a TEÁOR’08 szerinti 9329 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, mint az alaptevékenység 

mellett ténylegesen végzett egyéb tevékenység az adóalanyisággal összefüggő 

adatok körében a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 

Határidő: azonnal – a bejegyzés kezdeményezésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. január 8. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


