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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 18-án hozott – 

 

34/2021. (II. 18.) határozata 

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 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” 

elnevezésű projekt kapcsán szükséges 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,- 

Ft-ot a 2021. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrásai 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 tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Dombóvár, 2021. február 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva 

Dombóvár Város Polgármestere 

 

Dombóvár Város Polgármesterének – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének 

gyakorlása során 2021. február 18-án hozott – 

 

35/2021. (II. 18.) határozata 

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 
 

 

Dombóvár, 2021. február 18. 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 


