1.
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 döntés tárgya:
A kakasdombi infrastrukturális városrehabilitációs projekt költségvetésének és a vállalt
önrészek összegének pontosítása
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző
A döntés tervezett időpontja:
2021. február 18.
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:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. július 18-i rendkívüli
ülésén döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „DARK Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval
veszélyeztetett területeken” elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan a szükséges önrész
vállalásról és nyilatkozott a megvalósítási helyszínekről.
A 240/2019. (VII. 18.) Kt. határozat értelmében Dombóvár Város Önkormányzata
esetében bruttó 11.868.611 Ft, a 242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat alapján pedig a
konzorciumi partner Dombó-Land Kft. tekintetében nettó 5.679.984 Ft önrész
vállalásról döntött a képviselő-testület, amelyet pótbefizetésként kívánt a cég
rendelkezésére bocsátani.
2020. október 15-én a projekttel kapcsolatban egy szerződésmódosítási kérelem került
benyújtásra a műszaki tartalom és a költségvetés módosítása okán, így szükséges volt a
megvalósítási tartalom és a vállalt önrész módosítása, amelyről október végén született
döntés: a 175/2020. (X. 30.) Kt. határozatban Dombóvár Város Önkormányzata
esetében bruttó 1.730.300 Ft, a 176/2020. (X. 30.) Kt. határozatban pedig a DombóLand Kft. kapcsán 5.018.000 Ft önrész vállalása szerepel.
A szerződésmódosítási kérelemben foglalt műszaki-szakmai tartalom csökkentés, a
három szociális bérlakás felújításának elhagyása miatt a támogatás összegét és a projekt
elszámolható összköltségét az ezen sorra tervezett összeggel, 19.500.000 Ft-tal kéri
mérsékelni a támogató. A belső korlátoknak való megfelelés miatt a műszaki ellenőrzés
költségét 210.000 Ft-tal, a projektelőkészítés elszámolható költségét pedig 1.045.000
Ft-tal szükséges csökkenteni. A projekt elszámolható összköltsége így 233.245.000 Ftra módosul.
A projekt elszámolható összköltségének csökkenése miatt az önerők az alábbiak szerint
alakulnak:
Dombóvár Város Önkormányzata
Dombó-Land Kft.

bruttó 1.940.300 Ft
nettó 6.063.000 Ft

Az önkormányzat esetében a támogatás elszámolása bruttó elszámolás formájában
történik, mivel alanya az áfának, azonban azt nem igényli vissza. A Dombó-Land Kft.
azonban nettó elszámolás alapján kapja a támogatást.
Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrás terhére a
fedezetet, majd a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően többlettámogatás
igénylést nyújt be a projekt irányító hatósága felé.
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I. Határozati javaslat
a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca
szegregációval veszélyeztetett területeken” című, TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004
kódszámú projekthez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló 175/2020. (X. 30.) Kt.
határozat módosításáról
1. 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 a 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 2. pontját
módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Képviselő-testület a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek
rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004
azonosító számú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció KakasdombErzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projektje
kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerinti önerő
biztosítását vállalja az alábbiak szerint:
-

A projekt teljes költségvetése: 241.248.300,- Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:
233.245.000,- Ft

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján a Dombóvár
Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 1.940.300,- Ftot a 2021. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt
megvalósítása céljából.
Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrás terhére a
fedezetet, majd a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően
többlettámogatás igénylést nyújt be a támogató felé. Az igény elfogadásától függően
kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.”
2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az érintettek
tájékoztatására a projekt költségvetésének és az önerő összegének módosításával
összefüggésben.
Határidő: 2021. február 19. – a projektben érintettek tájékoztatása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda

3

II. Határozati javaslat
a Dombó-Land Kft. számára önrész biztosításáról a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002
és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat kapcsán tárgyú 242/2019. (VII. 18.) Kt.
határozat módosításáról
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:
1. Dombóvár Város Polgármestere a 242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 1. pontjában
szereplő, a Dombó-Land Kft. számára a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek
rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott városrehabilitációs projektek
kapcsán a projekt-előkészítési költségek esetében a tervezési feladatoknál jelentkező
többletkiadásokhoz biztosított, pótbefizetés formájában teljesíteni vállalt, a
342/2019. (XI. 29.) Kt. határozattal és a 176/2020. (X. 30.) Kt. határozattal
módosított önrész összegét a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú,
„DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca
szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt esetében nettó
6.063.000,- Ft-ra módosítja.
2. Dombóvár Város Önkormányzata a 176/2020. (X. 30.) Kt. határozattal megállapított
és az 1. pontban rögzített önrész összege közötti különbséget pótbefizetés
formájában az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosítja a Kft.
számára.
Határidő:

2021. február 19. – a Dombó-Land Kft. tájékoztatására
2021. december 31. – a pótbefizetés teljesítésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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