
6. 

 

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 június végén megtartható testületi ülést megelőzően az alábbi ügyben tartom szüksé-

gesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Közbeszerzési eljárás indítása „Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház 

utca és IX. utca közötti szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parko-

lóig tartó szakaszán és a Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezéssel 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. június 11. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 

A 67/2021. (II. 26.) határozattal döntöttem pályázat benyújtásáról az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatására. 

 

A pályázat a Horvay János utca Őrház utca és IX. utca közötti szakaszának, a Kórház 

utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszának és a Széchenyi utca tel-

jes hosszának útburkolat felújítására került benyújtásra. A pályázat jelenleg elbírálás 

alatt van. 
 

A rendelkezésre álló adatokból az bizonyosnak látszik, hogy a pályázat pozitív elbírá-

lása esetén az építési beruházás értéke az aktuális közbeszerzési értékhatárt eléri, tehát 

közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé 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. E felelősségi körben az ajánlatkérő köteles a be-

csült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét do-

kumentálni. Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meg-

határozott követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékének megállapításakor 

a megfelelő tervek alapján a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem 

régebben készült – szükség esetén a közbeszerzés megkezdésének időpontjára aktuali-

zált – költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházás-

sal kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. Fentiekből adódóan a 

korábbi tervezői költségvetést aktualizálni szükséges. 

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. 

Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében nemzeti eljárásrend esetén a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság 

javaslata alapján. 

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. 

Tekintettel arra, hogy ez a beszerzés az Önkormányzat 105/2021. (III. 31.) határozattal 

jóváhagyott 2021. évi Közbeszerzési Tervében nem szerepel, akkor járunk el jogszerű-
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en, ha az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési tervet módosítjuk. A hatályos Köz-

beszerzési Szabályzat értelmében ez a Képviselő-testület hatásköre. 

A módosításra javasolt közbeszerzési tervet, az eredetihez képesti változás kiemeléssel 

az előterjesztéshez mellékeljük. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (6) bekezdése alapján a 

közbeszerzés feltételesen kerül kiírásra, így az Önkormányzat a támogatásra irányuló 

igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén 

az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

I. Határozati javaslat 

a közbeszerzési terv módosításáról 

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 a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során az Önkormányzat 2021. évi módosított Közbeszerzési Tervét a melléklet 

szerint elfogadja és intézkedik a jogszabályok szerinti közzétételéről. 

II. Határozati javaslat 

az „Útburkolat felújítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca kö-

zötti szakaszán, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó sza-

kaszán és a Széchenyi utca teljes hosszán” elnevezésű közbeszerzési eljárás meg-

indításáról 

 

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 a Képviselő-testület hatáskörének gya-

korlása során az alábbi döntés hozza: 

1. Dombóvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást indít „Útburkolat fel-

újítása a Horvay János utcának az Őrház utca és IX. utca közötti szakaszán, a Kórház 

utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakaszán és a Széchenyi utca teljes 

hosszán” elnevezéssel. 

2. Dombóvár Város Polgármestere jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírá-

lóbizottságot az eljárásban való közreműködésre: 

 

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

dr. Szabó Péter jogi 

Ábrahám Mónika közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

Győrfiné Hahner Timea pénzügyi 

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra közbeszerzési 
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Határidő: 2021.07.30. – az eljárás megindítására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


