
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

94/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Dombóvári 

Százszorszép Óvodában a 2020/2021. nevelési év indításánál 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Dombóvári Százszorszép 

Óvodában a 2020/2021. nevelési év indításánál engedélyezi a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott maximális óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését a 

Méhecske és a Maci csoportban 1-1 fővel, a Nyuszi csoportban 2 fővel. 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

95/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

tagi kölcsön biztosításáról a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére a Tinódi Házban 

kialakított kávézóhelyiség berendezésének és eszközparkjának megvásárlása 

érdekében 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Tinódi Ház Nonprofit Kft. a Tinódi Házban kialakított és bérbeadás útján 

hasznosított kávézóhelyiség berendezéseit, illetve eszközparkját megvásárolja a 

helyiség bérlőjétől. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti vásárlásra a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

részére a korábban biztosított 5 millió Ft összegű– melyből 3 millió forintot a 

103/2018. (III. 1.) Kt. határozat, 2 millió forintot a 174/2018. (VI. 26.) Kt. 

határozat alapján kapott – tagi kölcsönön felül 4.906.000 Ft összegű további 

tagi kölcsönt nyújt, és jóváhagyja a korábbi kölcsönszerződés és módosításai 

helyébe lépő új kölcsönszerződés megkötését az alábbi feltételekkel: 

 

a) A tagi kölcsön kamatmentes, összege összesen 9.906.000 Ft. 

b) A teljes tagi kölcsön visszafizetése 60 hónap alatt, havonta egyenlő 

részletekben történik, a havi részlet összege: 165.100 Ft. 

c) A törlesztés ütemezése: az első részlet esedékessége: 2020. szeptember 

hónap, az utolsó részlet esedékessége: 2025. augusztus hónap. 

d) A törlesztés havi részlete a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek a közművelődési 

alapszolgáltatások nyújtásához biztosított önkormányzati támogatás havi 

összegéből kerül levonásra.  

Határidő: 2020. augusztus 5. – a szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

96/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Szuhay Sportcentrum kedvezményes igénybevételének biztosításáról a Tolna 

Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium részére 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei SZC 

Apáczai Csere János Technikum és Kollégium részére a Szuhay Sportcentrum 

kosárlabdacsarnokának bérleti díját – a 2020. március 1-jétől alkalmazott 4.600 

Ft/óra helyett – 2.300 Ft/óra díjban állapítja meg a 2020/2021. tanévre 

vonatkozóan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. – a bérleti szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

97/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Dombóvári Focisuli Egyesület eszközbeszerzésének támogatásáról  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.527.000,- Ft összegű 

támogatás formájában a Dombóvári Focisuli Egyesület részére biztosítja a 

látvány-csapatsport támogatásból megvalósítani kívánt és a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programjának egyik eleme – STIGA 

PARK 740PWX típusú fűnyíró traktor és a kiegészítő berendezései – 

beszerzésének önrészét az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére azzal, 

hogy az Egyesület a beszerzett eszközök használatát köteles az önkormányzat 

részére térítésmentesen lehetővé tenni az önkormányzati sportlétesítmények 

működtetési feladatainak ellátásához az önrész folyósításától számított 5 naptári 

éven keresztül. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti összeget a 35/2020. (II. 28.) Kt. határozat 

szerinti sportfejlesztési programok – a Dombóvári Belvárosi Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolához és a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző 

Iskolája és Kollégiumához tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 

műfüves labdarúgó pályák kialakítása – megvalósításához az önkormányzat 

2020. évi költségvetésében elkülönített önerő keretösszegéből csoportosítja át. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

98/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében létrejövő kültéri 

sportpark helyszínéről, valamint önerő biztosításáról futókör kialakítása 

érdekében 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében egy D típusú 

kültéri sportpark jöjjön létre Dombóváron a BMSK Zrt. beruházásában, a 

kialakításának helyszíneként a Szállásréti-tavat is magában foglaló ingatlant 

jelöli ki, és vállalja a kialakított sportpark fenntartását és üzemeltetését. 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi továbbá az 1. pont szerinti sportpark 

megvalósításához kapcsolódóan egy futókör kialakítását is a Szállásréti-tónál a 

Program keretében. A Képviselő-testület a futókör kialakításához 50%-os 

önerőként 3.500.000,- Ft biztosítását vállalja az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó megállapodás 

megkötésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 5. – a szükséges nyilatkozatok megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

99/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a 2020. június 9-i viharkárok költségeinek megtérítése érdekében vis maior 

pályázat benyújtásáról szóló 80/2020. (VI. 30.) Kt. határozat módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2020. (VI. 30.) Kt.  

határozata 1. pontjának a) és b) alpontját, illetve a 4. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. A határozat 1. pontjának a) és b) alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A káresemények pontos helye: 

 

a) csapadékvíz-elvezető földárkok és út alatti csőátereszek károsodása 

helye: Dombóvár, Gunaras, dombóvári 4901/10 hrsz.-ú ingatlan 

 

b) útburkolat és útpadka károsodása 

helye: Dombóvár, Garay utca, dombóvári 6387 hrsz.-ú ingatlan” 

 

2. A határozat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„4. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére 

vállalja a pályázati kiírásban kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez 

szükséges önerő biztosítását, melynek összege 6.887.375,- Ft.  

 

A káresemény forrásösszetétele a becsült költségek alapján: 

 

Megnevezés 2020. évi források 

A forrás 

százalékos 

aránya 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 6.887.375 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás 0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 16.070.537 Ft 70% 

Források összesen 22.957.912 Ft 100% 

 „ 

 

3. A Képviselő-testület a határozat többi pontját változatlan tartalommal 

fenntartja. 

 



Határidő: azonnal – a Magyar Államkincstár tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

100/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

3. mellékletének II. 4. a) pontja szerinti 2020. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. által 

közművelődési megállapodás alapján működtetett közművelődési intézmény 

technikai, műszaki eszközállományának informatikai eszközökkel való 

gyarapítása érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére vállalja a 

pályázati kiírásban kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez szükséges 

önerő biztosítását, melynek összege bruttó 329.209,- Ft.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és 

pozitív támogatói döntés esetén a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 3. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

101/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Dombóvári Székely Kör által megvalósítani kívánt, Dombóváron található köztéri 

műalkotások környezetének megújítását célzó beruházásokhoz való 

hozzájárulásról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Dombóvári Székely Kör beruházásában megújuljon a Szent László téren található 

Szent László szobor és székelykapu, valamint – a Nemzeti Összetartozás melletti 

tanúságtételt teljesebben kifejezve és az elcsatolt magyarlakta területeknek emléket 

állítva – a Gyár utca-Kölcsey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található 

Trianon emlékmű környezete az előterjesztésben bemutatott látványtervek alapján, és 

hozzájárul a megvalósításhoz a polgármesterrel és az önkormányzat főépítészével 

egyeztetett tervek szerint azzal, hogy az érintett művészeti alkotások áthelyezésével és 

környezetének átalakításával kapcsolatban szükséges szakvélemény beszerzése az erre 

jogosult szervezettől, illetve a kialakítás során figyelemmel kell lenni a 

szakvéleményben foglaltakra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat részéről 

szükséges jognyilatkozatok megtételére a beruházások megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Városüzemeltetési Iroda 

    Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

102/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

az I. u. 65. szám alatti volt Junior Étterem értékesítéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. utca 65. szám alatt 

található, dombóvári 3408 hrsz-ú, áruház és étterem megnevezésű ingatlan 5/17 

tulajdoni hányadát kitevő, a társtulajdonossal kötött használati megállapodás 

szerint az önkormányzat által használható éttermi célú ingatlanrészt árveréssel 

egybekötött nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki 10.000.000,- 

Ft-os induló licitáron, melyet áfa nem terhel. 
 

A vevőnek az önkormányzat részére meg kell téríteni az értékesítéshez kapcsolódó 

díjakat (szerződéskötési díj, értékbecslési díj, energetikai tanúsítvány díja, ingatlan-

nyilvántartási díj).   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 

közzétételére, a Magyar Államot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozat megkérésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

103/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

piaci alapon kiadható önkormányzati bérlakás értékesítésre történő kijelöléséről  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet alapján a Dombóvár, Pannónia út 54. 1. emelet 4. szám 

alatti (hrsz.: 1043/4/A/32) piaci alapon bérbeadható lakást értékesítésre jelöli 

ki.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő bérlakás értékesítését az alábbiak 

szerint támogatja:  

a) az ingatlan vételára a 13.036.000,- Ft-os becsült forgalmi érték 

figyelembevételével kerül meghatározásra, 

b) az értékesítésre az adott ingatlan vonatkozásában elővásárlási joggal 

rendelkező részére van lehetőség, pályáztatás nem lehetséges,  

c) a lakáshoz tartozó társasházi közös tulajdonrész is értékesítésre kerül, 

d) a vevőnek meg kell téríteni az önkormányzat részére az értékbecslés, az 

energetikai tanúsítvány, az ingatlan-nyilvántartási díj és a szerződéskötés 

díját is, 

e) a Képviselő-testület hozzájárul, hogy az elővásárlási jogosult által felvett 

hitel összeg biztosítékául szolgáló jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba 

első ranghelyen kerüljön bejegyzésre, 

f) a vételár kifizetésének határideje a szerződés aláírását követő 90 nap. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jogosultnak 

történő ajánlattételre, az ajánlat, illetve a szerződés tartalmának jóváhagyására és 

aláírására. 

Határidő: 2020. augusztus 31. – az ajánlat megküldésére   

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda  

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

104/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Szent Gellért utcában található önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szent 

Gellért utcában található, dombóvári 710 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű 

ingatlan értékesítéséhez a Szent Gellért u. 25. szám alatti ingatlan tulajdonosa 

részére az alábbi feltételekkel: 

• a vételár 732.000,- Ft, melyet áfa nem terhel,  

• a szerződéskötésre azt követően kerülhet sor, hogy az ingatlan-nyilvántartási 

besorolás beépítetlen területre változik, 

• az adásvétellel és szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket – a 

szerződéskötési, az értékbecslési, valamint az ingatlan-nyilvántartási díjat, 

beleértve az átminősítés díját is – a vevő vállalja. 

 

2. A Képviselő-testület a dombóvári 710 hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlan 

forgalomképtelenségét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet ezirányú 

módosításával feloldja az ingatlan értékesíthetősége érdekében.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 

tartalmának jóváhagyására és a szerződés megkötésére.  

 

Határidő: 2020. szeptember 30. – szerződéskötésre  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

105/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépületet érintő sürgős 

felújításról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Dombóvár, 

Pannónia út 7. szám alatti, önkormányzati bérlakásokat magában foglaló 

lakóépületben a 4. emeleti folyosó feletti sérült üvegtető felújítását, melyre bruttó 

5.900.000,- Ft összeget különít el az önkormányzat 2020. évi költségvetésében. A 

Képviselő-testület a munkálatok elvégzésének fedezetére a bérlakások 

hasznosításából származó bevételt jelöli meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges 

beszerzési eljárás lefolytatására és kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31.  – a beszerzési eljárás lefolytatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

    Pénzügyi Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

106/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

a Dombó-Média Kft. „v. a.” végelszámolásának befejezéséről és jogutód nélküli 

megszüntetéséről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város 

Önkormányzata, mint a Dombó-Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

„végelszámolás alatt” egyedüli tagja nevében az alábbi alapítói döntéseket hozza: 

A Képviselő-testület 

1. a társaság végelszámolást lezáró beszámolóját, a zárókimutatást és az 

adóbevallást a melléklet szerint elfogadja; 

2. a melléklet szerint elfogadja a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási 

javaslatot és a javaslatát, mely szerint díjazásra nem tart igényt; 

3. egyetért azzal, hogy a társaság megszűnésével kapcsolatos kiadások viseléséről 

és a társaság iratainak megőrzéséről Dombóvár Város Önkormányzata a 

székhelyén (ellenérték és költségtérítés nélkül) gondoskodjon; 

4.  elrendeli a társaság cégnyilvántartásból történő törlését 2020. augusztus 1. 

napjával. 

A Képviselő-testület felkéri a végelszámolót, hogy a társaság iratainak átadásáról és 

a társasági vagyon vagyonfelosztási javaslat szerinti kiadásáról a törlésről szóló 

cégbírósági határozat kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dombó-Média Kft. „v. a.” 

Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 31-i 

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

107/2020. (VII. 31.) Kt. határozat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet élelmiszer beszerzésre irányuló 

beszerzési eljárásának eredményéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált 

Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel 

2020. június 30. napján megindított közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárásban az 

alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a 

megjelölt részek tekintetében: 

 

Bogdán László ev. 

7200 Dombóvár, Hóvirág u. 23. 

4. rész 

EUROTRADE DH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

8630 Balatonboglár, Attila u. 1. 

1. rész 

GASZTRÓ-TERNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7630 Pécs, Engel J. u. 9. 

6., 7., 9. rész 

„HALKER” Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft. 

8630 Balatonboglár, Klapka u. 14. 

6. rész 

KAFFKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7400 Kaposvár, Iparos u. 3. 

1., 3. rész 

Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

7030 Paks, Móra F. u. 26. 

7., 8., 9. rész 

PICIPO Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 49 

5. rész 

Privát Húsfeldolgozó Kft. 

7400 Kaposvár, Izzó u. 2. 

1. rész 

 

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 Képviselő-testület az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a 

megjelölt részek esetében: 

 

Ajánlattevő 

neve, címe 

Ajánlati 

rész 

Érvénytelensé

g jogcíme 

Indoklás 

Gasztró-Terni 

Kft. 

7630 Pécs, 

Engel J. u. 9. 

8. rész 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 ajánlattevő a 8.8. rész „Aroma mix vaj és finomfűszer 1/1” tételét nem 
árazta be, a 8. rész I120 mezőjében nem szerepel össz ár, amivel nem felelt meg 

az ajánlattételi felhívás 11.1. pontja első bekezdésében foglaltaknak. Az 

ajánlatkérő által kiadott táblázatban e soron is beépített képlet szerepelt, ami 
az egységár megadásával a tétel össz árát kiszámítja, mivel az egységárat az 

ajánlattevő megadta, csak az össz ár törlése történhetett. 

Ajánlattételi felhívás 11.1. pont első bekezdés: 

Az ajánlatkérő a kitöltött részletes ajánlat csatolását kéri az ajánlatban a 

megajánlott részre vonatkozóan. Ennek minden tételét ki kell tölteni az 

egységár vonatkozásában (az összegzéseket az Excel elvégzi), ellenkező 
esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Az árakat Ft-ban, nettó – általános 

forgalmi adó nélkül számított – formában kell megadni az ajánlatkérő 

dombóvári telephelyeire történő szállítással. Az ajánlati árnak a 2. pontban 

leírtak szerinti teljes körű teljesítést magában kell foglalnia, a megadott áron 

túlmenően további költség (rakódási, szállítási, csomagolási stb.) nem 

érvényesíthető. 
A fenti hiányosság hiánypótlással nem orvosolható! 

 
„HALKER” 

Élelmiszer és 

Iparcikk 

Kereskedelmi 

Kft. 

8630 

Balatonboglár, 

Klapka u. 14. 

2. rész 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 ajánlattevő a 2. részben a mennyiségeket átírta, amivel nem felelt meg az 

ajánlattételi felhívás 11.1. pontja második bekezdésében foglaltaknak, ennek 

következtében a megajánlott ár nem az ajánlatkérő által meghatározott 
mennyiségekre vonatkozik. 

Ajánlattételi felhívás 11.1. pont második bekezdés: 

Az ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részletes ajánlat 
tételsoraiban a kért kiszerelési egység, a méret vagy egyéb mennyiségi jellemző 

nem változtatható, azzal kapcsolatosan más megajánlás (alternatíva) nem 

tehető, az ilyen ajánlat érvénytelennek minősül. 
A fenti hiányosság hiánypótlással nem orvosolható! 

 

A Képviselő-testület az érvényes ajánlatok figyelembevételével – az ajánlattételi 

felhívás 4. pontjában szereplő legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti 

értékeléssel – az alábbi döntést hozza: 

 

Ajánlati rész  1. helyezett 2. helyezett 

1. rész: Állati termékek, 

hús és húskészítmények 
Ajánlattevő Privát Húsfeldolgozó Kft. 

7400 Kaposvár, Izzó u. 2. 
- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 8 877 386 - 
2. rész: 

Halkészítmények és 

tartósított halak 

Ajánlattevő A Beszerzési Szabályzat V.19. b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag 

érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Ajánlati ár (Ft, nettó) 

3. rész: Tejtermékek Ajánlattevő KAFFKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7400 Kaposvár, Iparos u. 3. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 4 435 606 - 
4. rész: Termény, 

bolgárkertészeti és 

kertészeti termékek 

Ajánlattevő Bogdán László ev. 
7200 Dombóvár, Hóvirág u. 23. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 6 972 844 - 
5. rész: Kenyér, friss 

péksütemények és 

cukrászsütemények 

Ajánlattevő PICIPO Sütőipari és Kereskedelmi Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 49. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 4 134 053 - 
6. rész: Gyümölcs, 

zöldségfélék és 

kapcsolódó termékek 

Ajánlattevő GASZTRÓ-TERNI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

7630 Pécs, Engel J. u. 9. 

„HALKER” Élelmiszer és Iparcikk 

Kereskedelmi Kft. 

8630 Balatonboglár, Klapka u. 14. 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 4 452 564 4 628 337 
7. rész: Malomipari 

termékek, keményítők 

és keményítő termékek 

Ajánlattevő Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

7030 Paks, Móra F. u. 26. 

GASZTRÓ-TERNI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

7630 Pécs, Engel J. u. 9. 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 310 725 315 328 



8. rész: Különféle 

élelmiszertermékek 
Ajánlattevő Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

7030 Paks, Móra F. u. 26. 

- 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 3 091 178 - 
9. rész: Tésztafélék Ajánlattevő GASZTRÓ-TERNI Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

7630 Pécs, Engel J. u. 9. 

Kajári Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
7030 Paks, Móra F. u. 26. 

Ajánlati ár (Ft, nettó) 3 367 552 3 467 875 

 

A Képviselő-testület az eljárás eredményessége érdekében bruttó 3 466 566,- Ft 

többletfedezetet biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében, amely a 6., 7. 

és 9. ajánlati részben a 2. helyezettel való esetleges szerződéskötés esetén is 

elegendő, továbbá a 2. rész újabb ajánlatkérésének fedezetét is megteremti. 

 

Határidő: azonnal – az eredményről való tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

 

 

Dombóvár, 2020. július 31. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


