
Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. július 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

133/2019. (VII. 17.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 

29.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 17. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. július 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

134/2019. (VII. 17.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a helyi 

közösségi közlekedés támogatására kiírt 2019. évi felhívásra pályázat benyújtásáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 17. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. július 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

135/2019. (VII. 17.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a TOP-3.2.1-

16-TL1-2018-00020 azonosítószámú, „A városháza épületének energetikai 

korszerűsítése Dombóváron” című pályázat kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan 

közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 17. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. július 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

136/2019. (VII. 17.) sz. bizottsági határozat 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Kölcsey 

Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

a képviselő-testületnek. 

 

 

Dombóvár, 2019. július 17. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül:



Dombóvár Város Önkormányzata 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

2019. július 17-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

137/2019. (VII. 17.) sz. bizottsági határozat 

a szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. ütemére lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a „Szőlőhegyi 

kerékpárút kivitelezésének I. üteme” elnevezéssel 2019. június 20. napján indított, a 

Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárásban – a 

28/2019. (I. 31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott bírálóbizottság javaslata 

alapján – az alábbi végső döntést hozza: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé 

nyilvánítja: 

 

KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 

7761 Kozármisleny, Viola u. 21. 

 

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

teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata 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 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 II.2.12) pontban ismertetett és a közbeszerzési 

dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – az alábbiak 

szerint hirdeti ki: 

 
 1. helyezett 2. helyezett 

Ajánlattevő KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

7200 Dombóvár, Rákóczi u. 35. 

- 

Pontszám 800,000 - 
Ajánlati ár (Ft, nettó) 56 804 618 - 

 



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

tekintetében 

Felelős: Talapka Rudolf bizottsági elnök 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

Dombóvár, 2019. július 17. 

 

 Talapka Rudolf sk. 

 bizottsági elnök 

 

Kivonat hiteléül: 


