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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 2021. február 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya:  

 

Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi 

támogatására 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. február 26.  

 

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: 
 

Az előző évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen idén is pályázatot hirdetett az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja az 

önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres 

testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az 

önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulásának támogatása. 

 

A fenti fejlesztési célok közül az önkormányzat csak egyre adhatja be a pályázatát. A 

pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Előnyt 

élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak 

felújítására irányulnak. 

 

A pályázat jellemzői: 

 

− A benyújtási határidő: 2021. március 12., 

− A támogatás jellege: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, 

− A támogatás maximális mértéke: a fejlesztési költség 75%-a (önerő 25%), 

− A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 40 millió Ft, 

− A támogatás bruttó összeg, amelyből áfa nem igényelhető vissza. 

 

A benyújtandó dokumentumok: 

 

− árajánlat vagy tervezői költségvetés, 

− saját forrás biztosítására vonatkozó határozat, 

− tulajdoni lap az önkormányzati tulajdonjog igazolására, 

− fénykép-dokumentáció, 

− tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági 

engedély, 

− műszaki leírás (építés éve, felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága, építés 

jelenlegi és megvalósítandó technológiája), 

− a felújítással érintett útszakaszt ábrázoló térképvázlat. 

 

Javaslom, hogy ebben az évben is nyújtsunk be pályázatot belterületi út felújítására. A 

döntéselőkészítés során a választás a Horvay János utca Őrház utca és IX. utca közötti 

szakaszának egy részére, a Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó 

szakaszára és a Széchenyi utca teljes hosszára esett. A Horvay János utcán és a Kórház 

utcán jelentős számban közlekednek menetrend szerinti autóbusz járatok. 

 

Az elvégzendő munkákra a Swietelsky Magyarország Kft.-től kértünk indikatív 

árajánlatot.  

 



 

Eszerint a Horvay János utca Őrház utca és IX. utca közötti szakasza felújításának 

várható költsége bruttó 12.564.330,- Ft (9.893.174.-Ft + áfa). 

Az útfelújítás főbb paraméterei: 

− 730 m2 felületen az aszfalt burkolat marása, a mart anyag elszállításával együtt, 

AC 22 jelű aszfalt kötő réteg készítése 7,0 cm vastagságban, 51,1 m3 mennyiségben, 

illetve AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 4,0 cm vastagságban, 29,2 m3 

mennyiségben, továbbá a szegélysor javítási munkái. 

 

A Kórház utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakasza 

felújításának várható költsége bruttó 41.617.687,- Ft (32.769.833,-Ft + áfa). 

 

Az útfelújítás főbb paraméterei: 

− 237 m2 felületen az aszfalt kopóréteg mélymarása, a mart aszfalt anyag 

elszállításával, 2885 m2 felületen az aszfalt burkolat profil marása, a mart aszfalt anyag 

elszállításával, AC 22 jelű aszfalt kötő réteg készítése 7,0 cm vastagságban, 84,0 m3 

mennyiségben, illetve AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 4,0 cm vastagságban, 

115,4 m3 mennyiségben, pályaszerkezet csere 164,0 m2 felületen, közmű akna fedelek 

szintre emelése, padka nyesés és nemes padka készítése. 

 

A Széchenyi utca felújításának várható költsége bruttó 18.258.285,- Ft (14.376.602,-

Ft + áfa). 

 

Az útfelújítás főbb paraméterei: 

− Pályaszerkezet csere 20, m2 felületen, AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 4,0 

cm vastagságban, 93 m3 mennyiségben, padka nyesése 1600 m2-en, nemes padka 

készítését 810,0 m2 felületen, közmű akna fedelek szintre emelése. 

 

A beruházások összes költsége 72.440.302,- Ft (57.039.609,- Ft + áfa). 

 

Az érintett utcákban az elmúlt időszakban történt közműfelújítások (gázbevezetések) 

miatt az úttestből kivágott „ablakok” helyreállításra nem minden esetben valósult meg 

jó minőségben, valamint az aszfalt elkopott, ezért a teljes útszakasz aszfaltozása 

mindenképpen szükséges. Mivel útfelújítás esetén az önkormányzat nem igényli vissza 

az áfa összegét, ezért az igényelt támogatási összeg a maximálisan igényelhető 

40.000.000.- Ft, a vállalt önerő a fennmaradó 32.440.302.- Ft, azaz az önerő aránya 

44,78%.  

 



Határozati javaslat 

fejlesztési pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2021. évi támogatására 

 

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: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata bruttó 40.000.000,- Ft összegű fejlesztési 

pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásra, a fejlesztés keretében a dombóvári 3806 

hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Horvay János utca Őrház utca és IX. utca közötti 

szakaszának egy része, a dombóvári 2933 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Kórház 

utcának a Fő utcától az új kórházi parkolóig tartó szakasza, a dombóvári 676 hrsz. 

alatt felvett ingatlan, azaz a Széchenyi utca aszfaltburkolatának felújítását kívánja 

megvalósítani.  

 

2. A pályázat 32.440.302,- Ft összegű önerejét Dombóvár Város Önkormányzata a 

2021. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3. A pályázat kidolgozásáról és benyújtásáról, valamint nyertes pályázat esetén a 

támogatói okirat jóváhagyásáról Dombóvár Város Polgármestere gondoskodik. 
 
Határidő: 2021. március 12. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

               Pintér Szilárd 

              polgármester 


