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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-15-

TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsán lefolytatásra kerültek a magas és 

mélyépítési tevékenységekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások. A mélyépítési 

projektelemek megvalósultak, a magasépítési eljárás kapcsán két részajánlati körben két 

vállalkozói szerződés született. Dombóvár Város Önkormányzata az eredményesen 

lefolytatott közbeszerzési eljárások során 2022. január 11-én megkötött vállalkozási 

szerződésekben foglalt összegek alapján többlettámogatási igényt nyújtott be az Irányító 

Hatóság felé, így a projekt teljes költsége a 2022. május 27. napján hatályba lépett 

támogatási szerződés alapján 509.199.605,- Ft-ra módosult.  

 

Az Európában kialakult energia- és üzemanyagválság, valamint az orosz-ukrán háborús 

helyzet miatti, a vállalkozón kívül álló objektív okokból történő építőipari anyagár-

emelkedést a magasépítési szerződések hatályba lépését követően szükséges volt a 

vállalkozói díjban érvényesíteni, ezért a vállalkozási szerződések módosításra kerültek. 

A módosítások alapján az építési költségek az alábbiak szerint alakultak: 

- nyitott közösségi tér kialakításának költsége: bruttó 136.283.817,- Ft, 

- 10 db lakás felújításának költsége: bruttó 271.977.410,- Ft. 

 

Ezen költségek tekintetében az önkormányzat összesen bruttó 28.705.974,- Ft 

többlettámogatást kíván igényelni. A projekt teljes költsége bruttó 537.905.579,- Ft-ra 

emelkedik, amiből az elszámolható költség bruttó 527.316.409,- Ft, a nem elszámolható 

költség bruttó 10.589.170,- Ft marad, melyet a konzorciumi tagok önerőként 

biztosítanak: Dombóvár Város Önkormányzata bruttó 6.954.049,- Ft-ot, a Dombó-Land 

Térségfejlesztő Kft. pedig nettó 3.635.121,- Ft-ot. 

 

A vállalkozói szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amennyiben a hiányzó fedezet 

biztosítására irányuló támogatási szerződésmódosítás elfogadásra kerül az erre illetékes 

szerv vagy hatóság részéről, amennyiben elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb 

összegben történő elfogadására kerül sor, az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy 

a szerződésmódosítást – saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. Az 

önkormányzat a szerződésmódosításban rögzítette, hogy a saját vagy az egyéb forrás 

biztosításával történő hatálybaléptetés joga nem jelent erre irányuló kötelezettséget, 

annak kikényszerítésére a vállalkozó nem jogosult, azonban annak joga abban az 

esetben is megilleti, amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló támogatási 

szerződésmódosítás nem kerül benyújtásra. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata esetében javaslom, hogy a bruttó 6.954.049,- Ft-on 

felül, további 28.705.974,- Ft összegű önerő az önkormányzat 2022. évi költségvetése 

terhére átmenetileg kerüljön jóváhagyásra. 

 

 

Kérem képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
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Határozati javaslat 

a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút 

szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről és a 

projekt magasépítéssel érintett megvalósítási helyszíneiről szóló 99/2020. (XII. 4.) 

határozat módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2020. (XII. 4.) 

polgármesteri határozat 3. pontját módosítja, miszerint a 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 azonosítószámú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok 

rehabilitációja” című projekt kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő 

biztosítását átmenetileg az alábbiak szerint vállalja: 

 

- A projekt teljes költségvetése: 537.905.579,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 527.316.409,-

Ft 

 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése 

alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből 

eredő többletkiadás összegét, bruttó 6.954.049,- Ft-ot a 2022. évi 

költségvetésének terhére önerő vállalásként továbbra is biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából, továbbá a többlettámogatási kérelem jóváhagyásáig 

bruttó 28.705.974,- Ft-ot átmenetileg biztosít az építőipari anyagár-emelkedés 

miatti többletköltségek fedezésére.  

 

Dombóvár Város Önkormányzata a magasépítési közbeszerzési eljárás során 

megkötött vállalkozási szerződések módosításai alapján többlettámogatási igényt 

nyújt be a támogató felé. Az igény elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a 

szükséges önerő összege.” 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt szempontjából 

szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. augusztus 26. – a közreműködő szervezet tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester 


