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4. 

 

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 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Pályázatok benyújtása a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Magyarország Kormánya a helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti 

káresemények megelőzése érdekében közzé tette TOP-2.1.3-16 „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívását. A támogatással 

megvalósítani kívánt fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és 

felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen 

áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a 

települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban 

részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az igényelhető vissza nem térítendő 

támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 400 millió Ft. 

 

Dombóvár város belterületén három területen elengedhetetlen a csapadékvíz-elvezető 

rendszer rekonstrukciója az alábbi, előzetes felmérések szerinti műszaki tartalommal: 

 

1. Ady Endre utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója 

• 732 m2 aszfaltozott parkoló kialakítása a meglévő bontásával 

• 2311 m2 térkő járda építése a meglévő burkolat bontásával 

• 954 fm burkolt vízelvezető árok kialakítása előregyártott mederburkoló 

elemből 

• Emellett tervezett munkálat még betoncső kapubejáró átereszek fektetése, 

víznyelő aknák kialakítása, térkő kapubejáró burkolat építése, faültetés. 

 

2. Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati 

utcarész 

• 560 m2 térkő parkoló kialakítása (iskola és szemben a bolt előtt) 

• 2134 m2 térkő járda építése a meglévő burkolat bontásával 

• 1277 fm burkolt vízelvezető árok kialakítása előregyártott mederburkoló 

elemből 

• Emellett ennek a rekonstrukciós tervnek is részét képezi a betoncső 

kapubejáró átereszek fektetése, térkő kapubejáró burkolat építése és 

faültetés, valamint csatornafektetés és út alatti átereszek fektetése. 

 

3. Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – keleti utcarész 

• 580 m2 gyeprács burkolat 

• 1884,5 m2 térkő járda építése a meglévő burkolat bontásával 

• 1375,6 fm burkolt vízelvezető árok kialakítása előregyártott 

mederburkoló elemből 

• Itt is szerepel a tervek között átereszek fektetése (kapubejáró, gyalogos, 

illetve út alatti áteresz), valamint térkő kapubejáró burkolat építése és 

faültetés. 
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Mindhárom rekonstrukcióra szoruló terület vonatkozásában külön-külön pályázatot kell 

benyújtani, mert pályázatonként az elnyerhető maximális támogatási összeg 400 millió 

Ft és az előzetes költségbecslések szerint a munkálatok mindhárom terület 

vonatkozásában megközelítik ezt az összeget. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 29. 

 

Határozati javaslat 

pályázatok benyújtásáról a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra  

 

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 alábbiakról rendelkezik: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázatokat nyújt be a TOP-2.1.3-16 „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra az Ady Endre utca, a Fő 

utca - nyugati utcarész és a Fő utca - keleti utcarész csapadékvíz-elvezető rendszere 

rekonstrukciójának megvalósítására. 

 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket és nyilatkozatokat Dombóvár 

Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


