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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 99/2020. (XII. 4.) polgármesteri határozattal döntöttem a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-

00003 kódszámú „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” 

elnevezésű projekthez kapcsolódóan a szükséges önerőről és a megvalósítási 

helyszínek módosításáról. Az önerő akkor Dombóvár Város Önkormányzata esetében 

bruttó 22.188.436 Ft-ban lett meghatározva. 2021. április 15-én a projekttel 

kapcsolatban egy szerződésmódosítási kérelem került benyújtásra a költségvetés 

módosítása okán, melyhez a vállalt önrész módosítására volt szükség. Így a 123/2021. 

(IV. 15.) polgármesteri határozattal Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 

65.456.880 Ft-ra módosult a vállalt önerő összege. A 124/2021. (IV.15.) polgármesteri 

határozatban a Dombó-Land Kft. esetében 3.635.121 Ft önrész vállalásáról döntöttem. 

Dombóvár Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárásokban beérkezett 

ajánlatoknak megfelelően többlettámogatás-igénylést nyújt be az Irányító Hatóság 

felé. A beérkezett ajánlatok alapján a projekt teljes költsége bruttó 509.199.605 Ft-ra 

módosul, az igényelt többlettámogatás összege bruttó 300.503.720 Ft. A vállalandó 

önerő ismét módosul, Dombóvár Város Önkormányzata esetében bruttó 6.954.049 Ft-

ra, míg a Dombó-Land Kft esetében marad a korábban vállalt nettó 3.635.121 Ft, mely 

a tervezések támogatási összegen felüli többletköltsége. 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy bruttó 6.954.049 Ft önerő a 

2022. évi költségvetés terhére kerüljön jóváhagyásra. 

Határozati javaslat 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű 

projekthez kapcsolódó önerő összegének biztosításáról szóló 99/2020. (XII. 4.) 

határozat módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2021. (VI. 15.) 

határozattal módosított, a veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört 

gyakorolva hozott 99/2020. (XII. 4.) határozat 3. pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

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

rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 

azonosító számú „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” 

című projekt kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását az 

alábbiak szerint vállalja: 

- A projekt teljes költségvetése: 509.199.605 Ft 

-A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 498.610.435 Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltsége alapján 

a Dombóvár Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 



6.954.049 forintot a 2022. évi költségvetésének terhére önerő vállalásként 

biztosítja a projekt megvalósítása céljából. 

 

2. 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 

 


