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20. 

 

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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott támogatásból 

megvalósuló projektekhez kapcsolódó döntések 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. március 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 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A TOP 4.3.1. „Leromlott városi területek rehabilitációja” projektekhez az 

önkormányzat által biztosításra kerülő önerőről szóló határozatok módosítása  

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében a Mászlony, Szigetsor-Vasút és a Kakasdomb-Erzsébet utca 

városrehabilitációs programokhoz (TOP-4.3.1. projektek) kapcsolódóan valósít meg 

fejlesztéseket. A pályázatok még a 2016. évben kerültek kiírásra és az elmúlt időszakban 

több alkalommal módosult mind a műszaki tartalmuk, mind pedig a megvalósításuk 

határideje. Ennek egyik oka, hogy a pályázatok megvalósítására elnyert összegek az 

évek múlásával már kevésnek bizonyulnak a megvalósításhoz. 2019-2020 folyamán 

több képviselő-testületi vagy polgármesteri határozat született a kivitelezésekhez 

szükséges önerő önkormányzat általi biztosításáról, de a vállalt önerő összegét az 

önkormányzat az Irányító Hatóságtól (Pénzügyminisztérium) igényelt többletforrásból 

kívánja fedezni. A jelenleg érvényben lévő határozatok tehát kiegészítésre szorulnak 

azzal, hogy az önerőt az önkormányzat átmenetileg biztosítja és a hiányzó 

többletforrásra többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz. 

 

A módosításra szoruló határozatok a következő projekteket érintik: 

 

- TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 – „Mászlony - oázis az agrársivatagban”, 

- TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 – „A dombóvári Szigetsor-Vasút 

szegregátumok rehabilitációja”, 

- TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 – A „DARK - Dombóvári Akcióterületi 

Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett 

területeken”. 

 

I. Határozati javaslat 

a „Mászlony - oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódóan önerő 

biztosításáról szóló 12/2021. (I. 29.) határozat ismételt 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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 12/2021. (I. 29.) határozata 1. pontját módosítja, miszerint a határozat 

1. pontjának utolsó bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a hiányzó forrást átmenetileg a saját 

költségvetésének terhére biztosítja, de egyben a projekthez kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lefolytatását követően a hiányzó többletforrásra többlettámogatási kérelmet 

nyújt be az Irányító Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). A többlettámogatási igény 

elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 
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Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

II. Határozati javaslat 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekthez 

kapcsolódóan önerő biztosításáról szóló 99/2020. (XII. 4.) 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 a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 99/2020. (XII. 4.) határozata 3. pontját az alábbi rendelkezéssel 

egészíti ki: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a hiányzó forrást átmenetileg a saját 

költségvetésének terhére biztosítja, de egyben a hiányzó többletforrásra 

többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). A 

többlettámogatási igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő 

összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

III. Határozati javaslat 

a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívás 

keretében támogatott szegregációs projektek megvalósítása érdekében a műszaki 

feladatok elvégzéséhez önerő biztosításáról szóló 134/2020. (IX. 30.) 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 hatáskörét 

gyakorolva a 134/2020. (IX. 30.) Kt. határozatot az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: 

 

„Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 projektek megvalósításához 

szükséges hiányzó forrást átmenetileg a saját költségvetésének terhére biztosítja, de 

egyben a hiányzó többletforrásra többlettámogatási kérelmet nyújt be az Irányító 

Hatósághoz (Pénzügyminisztérium). A többlettámogatási igény elfogadásától függően 

kerül felülvizsgálatra a szükséges önerő összege.” 

 

Határidő: azonnal – a projektben érintettek tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 
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Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

További saját erő biztosítása a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosítószámú 

pályázathoz 

 

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 hatáskörét 

gyakorolva a 33/2021. (II. 15.) határozatával döntött arról, hogy a TOP-3.2.1-16-TL1-

2018-00020 azonosítószámú, a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése 

Dombóváron” című pályázat megvalósításához 23.575.505,- Ft összegű saját erő 

biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. A Közreműködő Szervezettel 

történt egyeztetés következtében az önkormányzat részéről további 247.000,- Ft saját 

erő biztosítása válik szükségessé. Ennek oka az, hogy a Dombó-Land Térségfejlesztő 

Kft. és Dombóvár Város Önkormányzata között költségátcsoportosítást kellett végezni, 

melynek eredményeként a Dombó-Land Kft. esetében az adott összeggel csökkent, míg 

az önkormányzat esetében ugyanezen összeggel növekedett a biztosítandó saját erő 

összege. 

 

IV. Határozati javaslat 

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

pályázathoz 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemmel 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 33/2021. (II. 15.) határozatban vállalt 23.575.505,- Ft-on felül további 247.000,- Ft 

összegű saját erőt biztosít a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosító számú, a 

„Városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című projekt  

megvalósításához a 2021. évi költségvetésének terhére. 

 

Határidő: 2021. április 1. –  a saját erő biztosításáról szóló nyilatkozat benyújtására a 

közreműködő szervezethez 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 


