
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 7-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

84/2019. (III. 7.) Kt. határozat 

a Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a 
Dombóvár, Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütemének 
megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére és 
megindítására. 

 
2. A Képviselő-testület az eljárás lefolytatásával, illetve jogi tanácsadási, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtásával dr. Turi Ákos 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg (7621 Pécs, Teréz u. 
11-13.). 

 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot 

az eljárásban való közreműködésre: 
 

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

dr. Szabó Péter jogi 
Nagy Sándor közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

 
Határidő: 2019. április 30. - az eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Városüzemeltetési Iroda 
 
 

Lápafő, 2019. március 7. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 7-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

85/2019. (III. 7.) Kt. határozat 

a „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz a 

„Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
alapján.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére. 

 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot 

az eljárásban való közreműködésre: 
 

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

dr. Szabó Péter jogi 
Dr. Gyergyák János közbeszerzés tárgya 

szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
a közbeszerzési szakértő kiválasztására 
irányuló beszerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadója 

közbeszerzési 

 
Határidő: 2019. április 30. - az eljárás megindítására 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 
Lápafő, 2019. március 7. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


