PG/1. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésére
Tárgy:

A helyi védett épületek felújításának támogatására irányuló pályázatok
elbírálása során megítélt önkormányzati támogatás összegének
módosítása

Előterjesztő: Gyarmatiné Kiss Éva Andrea bizottsági elnök

Készítette:

dr. Gyergyák János városi főépítész

Tárgyalta:

-

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Bizottság!
Dombóvár Város Polgármestere – a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel – a 108/2021. (III. 31.) határozatában döntött a helyi védelem alatt álló
építészeti örökség felújítását szolgáló vissza nem térítendő önkormányzati támogatás
igénylésére vonatkozó 2021. évi pályázat meghirdetéséről.
A pályázati eljárás lezárultát követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott
hatáskörét magához vonva a polgármester 2021. május 28-án a 192/2021. (V. 28.)
határozatában döntött a védett ingatlanok felújítását célzó igények elbírálásáról.
A döntés értelmében a benyújtott négy pályázat mindegyike támogatásban részesült az
alábbiak szerint:
1. sz. pályázat
pályázat tárgyának helye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/c., hrsz.:
1297/6
pályázó adatai: Magyarországi Metodista Egyház (tulajdonos)
pályázat kapcsán igényelt támogatási összeg: 441.100,- Ft (a költségek
50%-a)
2. sz. pályázat
pályázat tárgyának helye: 7200 Dombóvár, Ady Endre u. 28., hrsz.:
729
pályázó adatai: Dr. Halász József (tulajdonos)
pályázat kapcsán igényelt támogatási összeg: 300.000,- Ft (a költségek
50%-a)
3. sz. pályázat
pályázat tárgyának helye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 2/A, hrsz.:
1295 (Margaréta Református Óvoda)
pályázó adatai: Tolnai Református Egyházmegye (fenntartó)
pályázat kapcsán igényelt támogatási összeg: 500.000,- Ft (a
megpályázható maximális összeg)
4. sz. pályázat
pályázat tárgyának helye: 7200 Dombóvár, Petőfi utca 13., hrsz.:
702/1, 702/2
pályázó adatai: Dombó-COOP Zrt.
pályázat kapcsán igényelt támogatási összeg: 500.000,- Ft (a
megpályázható maximális összeg)
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Az építőipari költségek jelentős növekedése miatt az 1. sz. pályázat benyújtója – a
Magyarországi Metodista Egyház – a támogatási összeg növelését kérelmezte. A
pályázati kiírás szerint az önkormányzati támogatás maximális intenzitása a bekerülési
költségek 50%-a vagy 500.000,- Ft. A Magyarországi Metodista Egyház megkeresése
a mellékletben olvasható.
Mivel a támogatás fedezetéül szolgáló előirányzatra szánt teljes keretösszegből – az
önkormányzat 2021. évi költségvetésében szereplő 2.000.000,- Ft-ból – 1.741.100,- Ft
került felhasználásra, ezért a pályázati kiírás szerint javaslom a támogatás összegének
növelését a maximálisan adatható 500.000,- Ft-ra kiegészíteni.
Kérem a Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
a helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújítását szolgáló, vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás összegének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a 2021.
február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet alapján gyakorolva – Dombóvár Város Polgármesterének a
veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 192/2021. (V. 28.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a helyi védelem alatt álló Dombóvár, Bezerédj
utca 2/C., 1297/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület felújítása érdekében megítélt
önkormányzati támogatás összegét 500.000,- Ft-ra növeli.
Határidő: 2021. augusztus 4. – a támogatási szerződés módosítására
Felelős: Gyarmatiné Kiss Éva Andrea bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea
bizottsági elnök
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