
Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

14/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a teljes eljárásban egyeztetett 2020. évi módosítási kezdeményezésekkel 

összefüggésben Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról, 

valamint 

- Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2021. évben kezdeményezett, 

állami főépítészi és a tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához 

kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárásáról szóló határozati javaslatot, 

továbbá 

- a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 

20.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a DRV Zrt.-vel 

kötött közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosításáról, valamint 

- a csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciójának tervezésére irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a zárkerti 

besorolású földterületek infrastrukturális fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatás összegének módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és 

hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján gyakorolva – Dombóvár Város 

Polgármesterének a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 

192/2021. (V. 28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a helyi védelem alatt álló Dombóvár, Bezerédj utca 

2/C., 1297/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület felújításához nyújtott önkormányzati 

támogatás összegét 500.000,- Ft-ra növeli. 

 

Határidő: 2021. augusztus 19. – a támogatási szerződés módosítására  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2021. 

augusztus 5-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2021. (VIII. 5.) sz. bizottsági határozat 

a „Dombóvári belterületi útburkolatok felújítása” címmel lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a 2021. 

február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) 

Korm. rendelet alapján gyakorolva – a „Dombóvári belterületi útburkolatok felújítása” 

elnevezéssel 2021. július 7. napján EKR000730822021 azonosítóval indított, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 

Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon 

belül a Kbt. 115. §-a alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 202/2021. (VI. 11.) 

határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést 

hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét 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 V.2) pontjában ismertetett és a 

közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával az 

alábbiak szerint hirdeti ki: 

Ajánlati rész  1. helyezett 

1. rész: 

Horvay utca 
Ajánlattevő 

SWIETELSKY Magyarország 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Pontszám 1000 
Ajánlati ár nettó 9 893 161,- Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Garanciális javítás megkezdése 

időpontjára vonatkozó vállalás 
3 munkanap 

2. rész: 

Kórház utca 
Ajánlattevő 

SWIETELSKY Magyarország 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Pontszám 1000 
Ajánlati ár nettó 32 769 833,- Ft 
Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Garanciális javítás megkezdése 

időpontjára vonatkozó vállalás 
3 munkanap 

3. rész: 

Széchenyi utca 
Ajánlattevő 

SWIETELSKY Magyarország 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Pontszám 1000 

Ajánlati ár nettó 14 376 658,- Ft 



Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
36 hónap 

Kötelező 24 hónapos jótálláson felül 

vállalt többlet-jótállás ideje 
3 munkanap 

 

El nem bírált ajánlatok (valamennyi rész tekintetében): 

- Deli Ko-Sza Kft. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság utca 49). 

- InfinitumBau Kft. (8152 Kőszárhegy, Fő út 116). 

 

Az adott részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megköthető a kivitelezésre 

irányuló szerződés a megjelölt ajánlati árakon. 

 

Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való tájékoztatás 

tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2021. augusztus 5.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 

 


