
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 május végére tervezett döntéshozatalt megelőzően az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A „Mászlony- oázis az agrársivatagban” című uniós projekt megvalósításához 

kapcsolódó önkormányzati önerő összegének ismételt módosítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 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 

 

 

 

 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

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

című uniós projekt célja a Mászlony pusztán élők életkörülményeinek javítása, a 

hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, valamint 

önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek 

kialakítása. A megvalósítás kezdete óta az összköltség és a műszaki-szakmai tartalom 

többször is módosult, ezért több alkalommal kellett döntést hozni az állami 

támogatáson felüli önrész vállalásáról mind Dombóvár Város Önkormányzata, mind a 

Dombó-Land Kft. esetében. 

 

A projekt tartalmának tavaly szeptemberi véglegesítése és a támogatási szerződés 

ezzel összefüggő módosítása kapcsán – az egyes költségnemek arányai 

vonatkozásában fennálló korlátozásokra is tekintettel a – legutóbbi döntés idén 

januárban született (12/2021. (I. 29.) határozat), melynek értelmében Dombóvár Város 

Önkormányzata bruttó 36.695.282,- Ft önrészt vállal - átmenetileg - a saját forrás 

terhére, és a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, a végleges kivitelezési 

költéségek ismeretében többlettámogatási igényt nyújt be a támogató felé. 

 

Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján a projekt összköltsége 

156.888.600,- Ft-ra módosult (az eredetileg tervezett 95 millió Ft-ról), az igényelt 

többlettámogatás összege 26.385.320,- Ft-ot tesz ki. A vállalandó önerő Dombóvár 

Város Önkormányzata tekintetében így mindösszesen 41.280.271,- Ft. A konzorciumi 

tag Dombó-Land Kft. esetében az önerő összege 1.242.614,- Ft marad, ami a tervezési 

feladatok támogatási összegen felüli többletköltsége. 

 

Javaslom, hogy a bruttó 41.280.271,- Ft a 2021. évi költségvetés terhére kerüljön 

jóváhagyásra. 

 

Határozati javaslat 

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

biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) 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. § bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a 239/2019 (VII. 18.) Kt. határozat 1. pontját 

módosítja, miszerint a határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. Dombóvár Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 

kódszámú, „Mászlony – oázis az agrársivatagban” című projekt kapcsán a 

többlettámogatás igényléshez az önerő biztosítását átmenetileg az alábbiak szerint 

vállalja: 

 

-A projekt összköltsége: 156.888.600,- Ft 



-A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 114.365.715,- Ft. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltsége alapján a 

Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 

41.280.271,- Ft-ot a 2021. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként 

átmenetileg biztosítja a projekt megvalósítása céljából. A vállalt önerő az Irányító 

Hatósághoz benyújtott 26.385.320,- Ft többlettámogatási igényen felüli összeg.” 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere megteszi az intézkedéseket az érintettek 

tájékoztatására az önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

Határidő: 2021. május 20. –  az önerő összegéről a projektben érintettek 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 


