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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 239/2019. (VII. 18.) Kt. 

határozattal döntött a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Mászlony – oázis az 

agrársivatagban” elnevezésű projekthez kapcsolódóan a szükséges önrész vállalásáról. 

 

Ezt követően azonban a terveken, a tervezői költségbecsléseken, illetve a projekt 

műszaki tartalmán módosítások történtek, melynek következtében a szükséges önrész 

összege növekedett. Dombóvár Város Önkormányzata az eredményesen lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatoknak megfelelően többlettámogatás 

igénylést nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A projekt teljes költsége 156.888.600 

Ft-ra módosult, a jóváhagyott többlettámogatás összege 26.385.320 Ft lett. A 

154/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat Dombóvár Város Önkormányzata esetében 

bruttó 41.280.271 Ft önrész átmeneti biztosításáról döntött. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata további költségnövekmény támogatása iránti 

igénylést nyújtott be a projekt elszámolható összköltségének növelésére, 38.149.031 Ft 

összegben. Az Irányító Hatóság a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 6/A. § alapján a 

projekt költségnövekményét a Kormány a 1856/2021. (XII. 1.) számú határozatával 

25.925.996 Ft összegben hagyta jóvá. A jóváhagyott összeg a szociális lakásfelújítás 

és közösségi ház építési soraira vonatkozik. A többlettámogatásnak az útfelújításra 

kért költségnövekmény nem képezi részét. A projekt elszámolható összköltsége, 

illetve a vállalandó önerő az alábbiak szerint módosul: 

 

A projekt teljes költsége:     156.888.600 Ft 

A projekt elszámolható összköltsége:  140.291.711 Ft 

Dombóvár Város Önkormányzata önerő:   15.354.275 Ft 

Dombó-Land Kft. önerő:       1.242.614. Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrás terhére a 

fedezetet, majd az útfelújítás költségnövekményére (12.186.535 Ft) újabb 

többlettámogatás igénylést nyújt be az Irányító Hatóság felé. A ténylegesen vállalandó 

önerő Dombóvár Város Önkormányzata esetében ezt követően 3.167.740 Ft-ban 

tervezhető, ami az ingatlanvásárlás és a műszaki ellenőrzés költségkorlátok miatt 

felmerülő, és az eszközbeszerzések elszámolható költségen felüli többletköltsége. A 

Dombó-Land Kft. esetében a ténylegesen vállalandó önerő összege 1.242.614 Ft 

marad, ami a tervezések támogatási összegen felüli többletköltsége. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy a bruttó 15.354.275 Ft a 

2022. évi költségvetés terhére kerüljön jóváhagyásra. 

 

Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

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

biztosításáról szóló 239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2021 (V. 18.) Kt. 

határozattal módosított 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 

15.354.275 Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére önerő vállalásként átmenetileg 

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

által megítélt többlettámogatáson felüli összeg.”  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintettek tájékoztatására az 

önerő összegének módosításával összefüggésben. 

 

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

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

   Pintér Szilárd 

       polgármester 

 

 

 


