
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 döntés tárgya: 
 

Saját erő biztosítása a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” 

című pályázathoz 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 15. 

 

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: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata - konzorciumban a Dombó-Land Térségfejlesztő 

Kft.-vel – 101.938.703 Ft összegű támogatást nyert a Városháza energetikai 

felújítására a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a „Városháza 

épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című projekt keretében. 

 

A projekt kapcsán a Pénzügyminisztérium RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya a 

Magyar Államkincstár kezdeményezésére szabálytalansági eljárást indított. Ennek 

eredményeként megállapításra került, hogy az önkormányzat - mint ajánlatkérő - a 

kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során megsértette a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 25. § (1) bekezdését, valamint a Kbt. 71. § (1) 

bekezdését, aminek következtében fennáll az Általános Szerződési Feltételek 7.1.3 d) 

pontjában rögzített szerződésszegés. Mindezek alapján megállításra került a 

szabálytalanság ténye, melynek következményeként a szabálytalansággal érintett 

vállalkozási szerződés kapcsán 25%-os korrekció végrehajtása alkalmazandó. Mivel a 

szerződésben a vállalkozói díj összege 92.866.826 Ft, ezért az építéshez kapcsolódó 

költségként a projektben elszámolható összeg 23.216.707 Ft-tal csökken.  

(Az üggyel kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban, amely a nyomozati 

szakaszban tart.) 

 

A korrekció hatására változik a projekt teljes elszámolható költsége is, mely hatással 

bír az egyes tevékenységekhez kapcsolódó (pályázati felhívás szerinti) 

költségkorlátokra, így további tételek is módosulnak negatív irányban. Az 

önkormányzat tekintetében ez további 358.798 Ft csökkenést eredményez. Így 

Dombóvár Város Önkormányzatának összességében 23.575 505 Ft összegű saját 

erőről szükséges gondoskodnia. A Dombó-Land Kft. esetében az el nem számolható 

költség 1.090.460 Ft. A korrekció jóváhagyása a közreműködő szervezet részéről még 

nem történt meg, a pályázat költségvetése tekintetében a támogatási szerződés 

módosítása folyamatban van, melynek kötelező melléklete az önkormányzat részéről a 

saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat. 

 

 

Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a 

„Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat 

megvalósításához 

 

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 úgy rendelkezik, hogy Dombóvár Város 

Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a „Városháza 

épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat megvalósításához 

vállalja 23.575.505 Ft összegű saját erő biztosítását az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének terhére. 



 

Határidő:  2021. február 16. – a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat 

benyújtására a közreműködő szervezethez 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


