
Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 17-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

170/2022. (VIII. 17.) Kt. határozat 

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.) polgármesteri 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 azonosító számú, „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 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 



Dombóvár Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. augusztus 17-

i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

171/2022. (VIII. 17.) Kt. határozat 

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 azonosító számú, „Szigeterdei Közösségi 

Tér kialakítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó önerőről 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2018-00032 azonosító számú, „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” 

elnevezésű projekt kapcsán az alábbiak szerint vállalja önerő biztosítását: 

 

- 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 vonatkozó 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 megvalósításával 

összefüggő 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 

 

 

Dombóvár, 2022. augusztus 17. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 

 


