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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen idén is pályázatot hirdetett az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat célja az 

önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres 

testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az 

önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések 

megvalósulásának támogatása.  

 

A fenti fejlesztési célok közül az önkormányzat csak egyre adhatja be a pályázatát. A 

pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Előnyt 

élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak 

felújítására irányulnak.  

A pályázat jellemzői:  

− A benyújtási határidő: 2022. február 4. 

− A támogatás jellege: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

− A támogatás maximális mértéke: a fejlesztési költség 65%-a (önerő 35%).  

− A maximálisan igényelhető támogatási összeg: 40 millió Ft. 

− A támogatás bruttó összeg, amelyből áfa nem igényelhető vissza.  

 

A benyújtandó dokumentumok:  

− árajánlat vagy tervezői költségvetés,  

− saját forrás biztosítására vonatkozó határozat,  

− tulajdoni lap az önkormányzati tulajdonjog igazolására,  

− fénykép-dokumentáció,  

− tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági 

engedély,  

− műszaki leírás (építés éve, felújítás dátuma, karbantartás gyakorisága, építés 

jelenlegi és megvalósítandó technológiája),  

− a felújítással érintett útszakaszt ábrázoló térképvázlat.  

 

Javaslom, hogy ebben az évben is nyújtsunk be pályázatot belterületi út felújítására. A 

döntéselőkészítés során a választás a Tűzlepke sorra, a Radnóti utcának a Szigligeti 

utcától a Mikes Kelemen utcáig tartó szakaszára, a Mikes Kelemen utcára, a Dőry 

Hugó utcára és a Dombó Pál utcának a Móricz Zsigmond utcától a Bartók Béla utcáig 

tartó szakaszára esett.  

 

A fenti utcák menetrend szerinti autóbusz járatok közlekedésével nem érintettek. 

 

Az elvégzendő munkákra a Swietelsky Magyarország Kft.-től kértünk indikatív 

árajánlatot.  



Eszerint a Tűzlepke sor (4313 hrsz.) felújításának várható költsége bruttó 

43.592.974.- Ft (34.325.176.-Ft + áfa).  

Az útfelújítás főbb paraméterei:  

1710 m2 felületen a padka nyesése, rendezése, tömörítése a nyesedék anyag 

elszállításával együtt, a meglévő aszfaltburkolat kátyúzása, AC 11 jelű aszfalt kötő 

réteg készítése 3,5 cm vastagságban, 3306,0 m2
 mennyiségben, illetve AC 11 jelű 

aszfalt kopó réteg készítése 4,0 cm vastagságban, 3238 m2
 mennyiségben finisheres 

bedolgozással, valamint nemes padka készítése 1,0-1,0 m szélességben.  

 

A Radnóti utca (4570 hrsz.) Szigligeti utcától a Mikes Kelemen utcáig tartó 

szakaszának felújítása várható költsége bruttó 16.131.939.- Ft (12.702.314.-Ft + áfa).  

Az útfelújítás főbb paraméterei:  

928 m2 felületen a padka nyesése, rendezése, tömörítése a nyesedék anyag 

elszállításával együtt, AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 2,0 + 4,0 cm 

vastagságban, 1726,0 m2
 mennyiségben finisheres bedolgozással, nemes padka 

készítése 0,5-0,5 m szélességben, valamint a meglévő térkő burkolatú kapubejárók 

szintre emelése 24,0 m2 felületen. 

 

A Mikes Kelemen utca (3857 hrsz.) felújításának várható költsége bruttó 

23.797.049.- Ft (18.737.834.-Ft + áfa).  

Az útfelújítás főbb paraméterei:  

1179 m2 felületen a padka nyesése, rendezése, tömörítése a nyesedék anyag 

elszállításával együtt, AC 11 jelű aszfalt kopó réteg készítése 3,0 + 4,0 cm 

vastagságban, 2055,0 m2
 mennyiségben finisheres bedolgozással, a közmű akna 

fedlapok szintre emelése, nemes padka készítése 0,5-0,5 m szélességben, valamint a 

meglévő térkő burkolatú kapubejárók szintre emelése 112,0 m2 felületen. 

 

A Dőry Hugó utca (3817 hrsz.) felújításának várható költsége bruttó 9.383.189.- Ft 

(7.388.338.-Ft + áfa).  

Az útfelújítás főbb paraméterei:  

424,0 m2 felületen a padka nyesése, rendezése, tömörítése a nyesedék anyag 

elszállításával együtt, gyomirtás, kiegyenlítő réteg készítése 0/22 zúzottkő finisheres 

bedolgozással, 10,0 cm vastagságban 772,0 m2 felületen, AC 11 jelű aszfalt kopó réteg 

készítése 5,0 cm vastagságban 772 m2
 mennyiségben finisheres bedolgozással, nemes 

padka készítése 0,5-0,5 m szélességben, valamint a meglévő térkő burkolatú 

kapubejáró szintre emelése 14,0 m2 felületen. 

 

A Dombó Pál utca (1130 hrsz.) Móricz Zsigmond utcától a Bartók Béla utcáig tartó 

szakaszának felújítása várható költsége bruttó 8.993.892.- Ft (7.081.805.-Ft + áfa).  

Az útfelújítás főbb paraméterei:  

174,0 m2 felületen a padka nyesése, rendezése, tömörítése a nyesedék anyag 

elszállításával együtt, a közmű akna fedelek szintre emelése, AC 11 jelű aszfalt kopó 

réteg készítése 2,0 + 4,0 cm vastagságban 964 m2
 mennyiségben finisheres 

bedolgozással, nemes padka készítése 0,5-0,5 m szélességben. 

 

A beruházások összes költsége 101.899.043,- Ft (80.235.467,- Ft + áfa).  



Az érintett utcákban az elmúlt időszakban történt közműfelújítások (gázbevezetések) 

miatt az úttestből kivágott „ablakok” helyreállításra nem minden esetben valósult meg 

jó minőségben, valamint az aszfalt elkopott, ezért az útszakaszok aszfaltozása 

mindenképpen szükséges. Mivel útfelújítás esetén az önkormányzat nem igényli vissza 

az áfa összegét, ezért az igényelt támogatási összeg a maximálisan igényelhető 

40.000.000,- Ft, a vállalt önerő a fennmaradó 61.899.043,- Ft, azaz az önerő aránya 

60,75%.  

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

2022. évi támogatására 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Dombóvár 

Város Önkormányzata bruttó 40.000.000,- Ft összegű fejlesztési pályázatot nyújtson 

be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati 

felhívásra.  

Dombóvár Város Önkormányzata a fejlesztés keretében  

- a dombóvári 6413 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Tűzlepke sor,  

- a dombóvári 4570 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Radnóti utcának a Szigligeti 

utcától a Mikes Kelemen utcáig tartó szakasza,  

- a dombóvári 3857 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Mikes Kelemen utca,  

- a dombóvári 3817 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Dőry Hugó utca, 

- a dombóvári 1130 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a Dombó Pál utcának a 

Móricz Zsigmond utcától a Bartók Béla utcáig tartó szakasza 

aszfaltburkolatának felújítását kívánja megvalósítani.  

 

2. A pályázat 61.899.043,- Ft összegű önerejét Dombóvár Város Önkormányzata a 

2022. évi költségvetésében biztosítja.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kidolgozására és annak 

benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat elfogadására és a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. február 4. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 

 

 Pintér Szilárd  

 polgármester 


