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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

 

A döntés tárgya: 

 

Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című felhívásra az Arany János téri rendelő felújítása 

érdekében 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. március 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános  

 

 
 

 

 

 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóváron az egészségügyi alapellátásban a legnagyobb szerepet játszó Arany János 

téri, de hivatalosan a Szabadság utca 2. szám alatt lévő rendelőépület felújítása már 

régóta várat magára (itt működik két háziorvos, három fogorvos, egy házi 

gyermekorvos és két dombóvári védőnő). Az elmúlt ciklusban már sor került pályázat 

benyújtására a most újra megnyíló „TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás 

infrastruktúrális fejlesztése” című pályázati felhívásra, de ez nem járt sikerrel. Emiatt 

az előző képviselő-testület fejlesztési hitelből szere volna a beruházást megvalósítani, 

de a hitelkeretet a másik négy beruházás lényegében teljesen kimerítette. Ugyanakkor 

az épület állapota nem javul, a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

jelentős hiányosságokat állapított meg ezzel az épülettel kapcsolatban, amelyek 

megszüntetésére már többször kértünk határidő hosszabbítást, legutoljára 2020. június 

30-ig. 

 

A TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése című páyázat 

beadására most újra lehetőség nyílik az alábbi kondíciók mellett: 

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A projekthez 

kapcsolódó egyes beszerzésekre és tevékenységekre elszámolható költségek 

maximális bruttó összegét az alábbi táblázat tartalmazza részletesen: 

 

Költségek:  Bruttó (Ft) 

I. Projektelőkészítés 

költségei 

Műszaki tervek 

készítése, Kiviteli 

tervek készítése, 

Engedélyeztetés 

hatósági díja  

       

7 175 500     

Háttértanulmány, 

megalapozó 

dokumentum 

 1 143 000     

Közbeszerzés 

Közbeszerzési 

szakértő díja, 

Közbeszerzési eljárás 

díja 

       

1 651 000     

II. Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építési beruházás  
   

141 303 106     

Eszközbeszerzés   -       

Immateriális javak 

(szoftver) 
 -       

III. Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsoló 

szolgáltatások 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosítása 

 508 000     

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás 
 1 651 000     



Egyéb műszaki jellegű 

szolg. 

(rehab.szakmérnök; 

energetikus 

szakmérnök) költsége 

 508 000     

IV. 

Projektmenedzsment 

Projektmemendzsment 

költség 

       

4 127 500     

Tartalék  8 318 500     

Összesen  166 385 606 

 

A megvalósítani tervezett beruházás műszaki tartalma a következő: 

 

- Tető bontása 

- Azbesztmentesítés 

- Meglévő szerkezeti elemek felújítása, cseréje, új cserépfedés 

- Homlokzati nyílászárók cseréje 

- Hőszigetelés, padlásfödém csere 

- Gépészet, villanyszerelés 

- Belső festések, javítások, átalakítások 

- Akadálymentesítés 

- Térburkolatok bontása, csapadékvíz elvezetés 

- Új járda kialakítása 

 

A fejlesztéssel jelentősen javulnak mind a betegek, mind az ott dolgozók 

infrastrukturális és munkahelyi feltételei. 

 

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges az önkormányzat döntéshozó 

szervének jóváhagyása. Erre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását 

indítványozom. 

 

     

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Szabadság utca 2. alatti rendelő 

felújítása érdekében 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 

 



Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 kódszámú, 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra a Szabadság utca 

2. alatti rendelő felújításának támogatására. 

 

Az Önkormányzat nevében Dombóvár Város Polgármestere megteszi a szükséges 

intézkedéseket és jognyilatkozatokat a pályázat benyújtásához, pozitív támogatói 

döntés esetén pedig megköti a támogatási szerződést. 

 

Határidő: 2020. április 30. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: A polgármester irányítása alá tartozó szervezeti egység  

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


