
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

15/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum engedélyezés előtt álló terveinek 

bemutatása tárgyú előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági 

állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvári 

Szabadidő- és Sportcentrum engedélyezési tervdokumentációjáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

16/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a 

közszolgáltatási feladatainak 2021. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetők 

üzemeltetéséről, a közfeladatok ellátásának 2022. évi ellentételezése tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslat bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Dombóvári 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójáról a közszolgáltatási 

feladatainak ellátásáról és az önkormányzati köztemetők üzemeltetéséről, a 

közfeladatok ellátásának 2022. évi ellentételezéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

17/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése tárgyú 

előterjesztésben szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2022. követő három évre várható 

összegeiről szóló határozati javaslatot, valamint 

- a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

18/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a civil szervezetek számára önkormányzati ingatlan térítésmentes használatát 

biztosító szerződések időtartamának meghosszabbítása tárgyú előterjesztésben 

szereplő döntési javaslatok bizottsági állásfoglalásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

- a PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület részére biztosított sportlétesítmény-

használat időtartamának módosításáról, valamint 

- a Dombóvári Városi Horgász Egyesület részére biztosított ingatlanhasználat 

időtartamának módosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

19/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a 2022. évi helyi elismerések adományozása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban 

az Ivanich Antal-díj adományozására irányuló bizottsági javaslatról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a 2022. évben az Ivanich Antal-díjat a Kövécs 2022 Kft. 

részére adományozza. 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

20/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje részére játszótéri 

eszközök szállítására lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvári 

Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje részére játszótéri eszközök szállítása” 

elnevezéssel 2022. január 27. napján indult közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban 

az alábbi döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja: 

BIOHÁRS Fa és Fém Kereskedelmi Kft. (7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.) 

Haász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A.) 

PLACCS Kft. (7182 Závod, Székely u. 161.) 

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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja: 

Ajánlattevő 

neve, címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 
Indoklás 

PROFERTILIS 

Gyártó, 

Kereskedelmi 

és Szolgáltató 

Kft.  

(4400 

Nyíregyháza, 

Óvoda u. 2. 

2/12.) 

Beszerzési 

Szabályzat 

VII.2. d) pont: 

egyéb módon 

nem felel meg 

az ajánlattételi 

felhívásban 

meghatározott 

feltételeknek, 

ide nem értve az 

ajánlat 

ajánlatkérő által 

előírt formai 

követelményeit 

Az ajánlattételi felhívás 11.2. pontja szerint az „ajánlatkérő a 

megajánlott eszközök valamennyi lényeges jellemzőjét tartalmazó 

műszaki ismertető csatolását kéri az ajánlatba, a felhívás 2. pontjában 

leírt minimális követelményeknek való megfelelés megállapítására 

alkalmas módon. Az ajánlat érvényességének feltétele legalább az 

ajánlatkérő által meghatározott követelményeket kielégítő berendezés 

megajánlása.” 

Ajánlattevő nem csatolta az ajánlattételi felhívás 11.2. pontjában előírt 

műszaki ismertetőt a megajánlott termékek vonatkozásában, így nem 

állapítható meg azok műszaki megfelelősége.   

Az ajánlatkérő ezzel kapcsolatban hiánypótlási lehetőséget biztosított, 

az ajánlattevő a hiánypótlást az előírt határidőig nem teljesítette, az 

elbírálás eredeti ajánlata alapján történt.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 

figyelembevételével – az ajánlattételi felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár 

értékelési szempontja szerinti értékeléssel – az alábbiak szerint hirdeti ki: 

 



 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő BIOHÁRS Fa és Fém Kereskedelmi Kft. 

(7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.) 

- 

Pontszám - - 
Ajánlati ár (Ft, 

nettó) 
nettó 10.991.910,- Ft - 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatásra 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2022. 

február 11-i zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

21/2022. (II. 11.) pénzügyi és gazdasági bizottsági határozat 

a „Dombóvár, Szabadság utcai orvosi rendelő tárgyában” lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Dombóvár, 

Szabadság u. 2. orvosi rendelő felújítása” tárgyban 2021. december 23. napján EKR 

EKR001506552021 azonosítóval indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 

112.§ (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 95/2020. 

(XI. 27.) polgármesteri határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján – az 

alábbi végső döntést hozza: 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja a megjelölt részek tekintetében: 

Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.  

K-Plan Építő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1. rész 

K-Plan Építő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2. rész 

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

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek, ajánlatuk minden 

tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, továbbá 

a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetükben a Kbt. 73. §. (1)-(2) 

bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike sem áll 

fenn. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné 

nyilvánítja a megjelölt rész tekintetében: 

Ajánlattevő neve, 

címe 

Érvénytelenség 

jogcíme 

Ajánlati rész Indokolás 

Pannon Mérnöki és 

Fővállalkozó Kft. 

Kbt. 73. § (1) 

bek. e) pont 

2. rész Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget 

biztosított, az ajánlattevő a hiánypótlást nem 

teljesítette, és Ajánlatkérő által benyújtott 

okirat (Kbt. 65. § (7)) nem tartalmazza N.A.Z. 

szakember által adott meghatalmazást az 

EKR-ben való eljárásra. 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 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 VI.3.5) és VI.3.6) pontjában ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak szerint 

hirdeti ki: 



Ajánlati 

rész 

Fedezet  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész 89.000.000,- 

Ft 

Ajánlattevő Pannon Építő 

Kft. 

K-Plan Kft. 

  Pontszám 972.22 912.41 

  Ajánlati ár 74.695.005,- 

Ft 

85.378.128,- Ft 

  Többletjótállás 36 hónap 36 hónap  

  M.2.1. szakember 

többlettapasztalata 
36 hónap 36 hónap 

  M.2.2. szakember 

többlettapasztalata 
26 hónap 36 hónap 

2. rész nem 

releváns 

Ajánlattevő K-Plan Kft.  

  Pontszám 582.2  

  Ajánlati ár 142.041.835,- 

Ft 

 

  Többletjótállás 36 hónap  

  M.2.1. szakember 

többlettapasztalata 
36 hónap  

  M.2.2. szakember 

többlettapasztalata 
36 hónap  

 

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

az adott rész tekintetében második helyezett ajánlattevővel megköthető a szerződés a 

megjelölt ajánlati áron. 

A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2. részajánlati kör tekintetében nyújtson be 

támogatási kérelmet a Területi Operatív Program keretén belül a Tolna Megyei 

Önkormányzathoz. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2022. február 11.   

 

 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk. 

bizottsági elnök 

 
 


