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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 kódszámú projekt kapcsán lefolytatásra került a 

projektben új megvalósítási helyszínként megjelenő volt Zeneiskola épületének 

kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A feltételes közbeszerzési eljárás ugyan 

eredményes volt, de a nyertes ajánlat meghaladta a kivitelezésre rendelkezésre álló 

fedezetet, így Dombóvár Város Önkormányzata a kivitelezés kapcsán többlettámogatási 

igény benyújtását kezdeményezi az Irányító Hatóságnál. 

 

A hatályos támogatási szerződés keretében jelenleg nettó 90.433.383,- Ft áll 

rendelkezésre a kivitelezésre, míg a nyertes ajánlat nettó 280.171.453,- Ft-ról szól. A 

különbség nettó 189.738.070,- Ft, azaz bruttó 240.967.349,- Ft. A projekt szakmai 

tartalmának módosításával és projekten belüli átcsoportosításokkal a kivitelezés 

megvalósításához további bruttó 231.811.370,- Ft többlettámogatásra van szüksége az 

önkormányzatnak, mely kapcsán többlettámogatási igényt nyújt be az Irányító 

Hatósághoz. A többlettámogatási igény megítéléséig az önkormányzatnak az összeget 

saját erőként átmenetileg biztosítania szükséges. 

 

Az átcsoportosítások eredményeként a belső korlátok miatt további önerő biztosítása is 

szükségessé vált: a közbeszerzési költségek 1%-os korlátja miatt 640.001,- Ft, míg a 

tervezési tevékenység 4,2%-os belső korlátja miatt 574.501,- Ft el nem számolható 

költség keletkezik. 

 

Ennek megfelelően a biztosítandó saját erő összege:  

• kivitelezés: 231.811.370,- Ft - átmenetileg 

• közbeszerzés: 640.001,- Ft 

• tervezés: 574.501,- Ft 

• szabadtéri elemek: 7.500.000,- Ft 

------------------------------------------------------- 

Összesen: 240.525.872,- Ft 

 

A projekt részét képezik a Szigeterdőben már korábban megvalósított szabadtéri elemek 

(játszótér, street workout elemek, mini kosárlabdapálya), melyek kapcsán a 

veszélyhelyzetben testületi hatáskörgyakorlás során hozott 96/2020. (XI. 27.) 

polgármesteri határozatban született döntés arról, hogy a szükséges fedezetet az 

önkormányzat saját egyéb forrásai terhére önerőből biztosítja. 

 

A vállalkozói szerződés 2022. augusztus 19-én kerül aláírása, ennek hatályba lépése 

azonban csak akkor történik meg, amikor a hiányzó fedezet biztosítására irányuló 

többlettámogatási igény elfogadásra kerül. Amennyiben az erre illetékes szerv vagy 

hatóság részéről ez elutasítására, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 

elfogadására kerül sor, az önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést – saját 

vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse, vagy ettől eltekintsen. 

 

Javaslom, hogy a szabadtéri eszközök kapcsán biztosított bruttó 7.500.000,- Ft összegű 

önerőn felül az önkormányzat további 1.214.502,- Ft összegű önerőt biztosítson a belső 



3 
 

korlátok miatt keletkező el nem számolható költségekre, illetve átmenetileg további 

bruttó 231.811.370,- Ft összegű önerőt a volt Zeneiskola kivitelezésére az 

önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 

 

Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 azonosítószámú, „Szigeterdei Közösségi Tér 

kialakítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a TOP-7.1.1-

16-H-ERFA-2018-00032 azonosítószámú, „Szigeterdei Közösségi Tér 

kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán önerő biztosítását az alábbiak szerint: 

 

- A projekt teljes költségvetése: 376.525.853,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 135.999.981,-

Ft 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt összköltségvetése alapján a 

Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből eredő 

többletkiadás összegét, bruttó 1.214.502,- Ft-ot a 2022. évi költségvetésének 

terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása céljából, továbbá a 

többlettámogatási kérelem jóváhagyásáig bruttó 231.811.370,- Ft-ot átmenetileg 

biztosít a kivitelezésre vonatozó közbeszerzési eljárás eredményeként keletkező 

többletköltségek fedezésére. 

 

2. A Képviselő-testület megerősíti a 96/2020. (XI. 27.) polgármesteri határozatot, 

miszerint a projekt keretein belül Dombóvár Város Önkormányzata a saját 

forrása terhére biztosítja a szigeterdei szabadtéri elemek megvalósításához 

szükséges bruttó 7.500.000,- Ft-ot. 

 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a volt 

Zeneiskola kivitelezésére többlettámogatási igényt nyújt be az Irányító 

Hatósághoz, melynek elfogadásától függően kerül felülvizsgálatra a szükséges 

önerő összege. 

 

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

szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. augusztus 19. – a közreműködő szervezet tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester 


