
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 10-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

168/2022. (VIII. 10.) Kt. határozat 

a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „DARK - Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 

veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről és a 

projekt megvalósítási helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020. (X. 30.) 

Kt. határozata 2. pontját módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

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

területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00004 kódszámú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című 

projekt kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását 

átmenetileg az alábbiak szerint vállalja: 

- A projekt teljes költségvetése: 315.061.517,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 278.326.829,- 

  Ft 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése 

alapján a Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből 

eredő többletkiadás összegét, bruttó 30.671.688,- Ft-ot a 2022. évi 

költségvetésének terhére önerő vállalásként átmenetileg biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából. 

Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrásai terhére 

a fedezetet, és 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. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020. (X. 30.) 

határozata 3. pontját módosítja, miszerint a határozat 3. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 



„3. A Képviselő-testület a „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” 

elnevezésű projekt megvalósítási helyszíneit a következők szerint állapítja meg: 

- 6 db lakás felújítása a szegregációval veszélyeztetett területen: 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 1-es (232/A/1 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 2-es (232/A/8 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 3-es (232/B/10 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 4-es (232/A/7 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Arany János tér 4. 1-es (224/5/A/2 hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása az Arany János tér 4. 2-es (224/5/A/3 hrsz) alatt. 

- 4 db lakás kialakítása integrált területen: 

• lakás felújítása a III. utca 24/A. északi részén (3187/2 hrsz.), 

• lakás felújítása két lakás kialakításával a III. utca 24/A. déli részén 

(3187/2 hrsz.), 

• lakás felújítása az Erkel Ferenc u. 56. (4084 hrsz.) alatt. 

- Út építése a Deák Ferenc utca és az Arany János tér között az alábbi 

ingatlanokon: 

• 213 hrsz.-ú kivett közterület, 

• 219/1 hrsz.-ú beépítetlen terület, 

• 219/2 hrsz.-ú beépítetlen terület, 

• 219/3 hrsz.-ú út/közút céljára fenntartott terület, 

• 222 hrsz.-ú kivett közterület, 

• 223 hrsz.-ú kivett közterület. 

- Járdafelújítások a következők szerint: 

• térkőburkolattal, 4 db telek bejáróval az Arany J. tér 15-18. szám alatti 

ház előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlanon), 

• 6 fm aszfaltburkolattal a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János 

Technikum és Kollégium gazdasági bejárójához kapcsolódóan (a 225/1 

hrsz.-ú ingatlanon), 

• térkőburkolattal az Arany J. tér 24. szám előtt (a 225/1 hrsz.-ú ingatlan), 

• térkőburkolattal és 12 db telekbejáróval az Erzsébet u. 2-24. szám alatti 

házak előtt, az Erzsébet u. 24. szám alatti ház északi telekhatáráig (a 329/1 

hrsz. ingatlanon), 

• a kapubehajtók közti csapadékvíz és az épületek utca felé eső részéről 

érkező csapadékvíz elvezetésének megoldásával az út menti árokba, 



• a Dózsa utcától az Arany János tér 3. szám alatti épület déli sarkáig 109,1 

m hosszan járda és a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona előtti 

téren 411,3 m2 területen betonkő térburkolat építésével az 52/1 és 223 

hrsz.-ú területeken. 

- Az Arany János téren a Gondviselés Háza Arany Sziget Idősek Otthona 

oldalán a Dózsa György utcától új térköves járda és térburkolás kialakítása 

az Arany János tér 4-ig (az 52/1 hrsz-ú, az 52/6 hrsz-ú és a 223 hrsz.-ú 

ingatlanon). 

- Közösségi szőlészet kialakítása melléképület bontásával és a helyén gazdasági 

épület kialakításával az Erzsébet u. 16. (249/2 hrsz.) szám alatt. 

- Nyitott közösségi tér kialakítása (sétáló kert) a Dombóvár, Arany János tér 2. 

(224/2 hrsz.) szám alatt. 

- Felnőtt játszótér kialakítása az Arany János téren a 225/1 hrsz.-ú 

ingatlanon.” 

 

3. 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 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 10. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 10-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

169/2022. (VIII. 10.) Kt. határozat 

a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú, „DARK - Dombóvári 

Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 

veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről és a 

projekt megvalósítási helyszíneiről szóló 175/2020. (X. 30.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2020. (X. 30.) 

Kt. határozata 2. pontját módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

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

területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott TOP-4.3.1-15-TL1-

2016-00004 kódszámú, „DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció 

Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című 

projektje kapcsán a többlettámogatás igényléséhez az önerő biztosítását 

átmenetileg az alábbiak szerint vállalja: 

- A projekt teljes költségvetése: 315.061.517,- Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 302.356.141,- 

  Ft 

Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt összköltségvetése 

alapján Dombóvár Város Önkormányzatánál nem elszámolható költségekből 

eredő többletkiadás összegét, bruttó 6.642.376,- Ft-ot a 2022. évi 

költségvetésének terhére önerő vállalásként átmenetileg biztosítja a projekt 

megvalósítása céljából. 

Dombóvár Város Önkormányzata átmenetileg biztosítja a saját forrásai terhére 

a fedezetet, és 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 vállalt önerő az Irányító Hatósághoz benyújtott 24.029.312,- Ft 

többlettámogatási igényen felüli összeg. 

 

3. Jelen határozat hatálybalépésének feltétele a 168/2022. (VIII. 10.) Kt. 

határozatban foglalt módosítás támogatási szerződésen történő átvezetése. 

 



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 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 10. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


