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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata konzorciumban Tamási Város Önkormányzatával, a 

Tolna Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal támogatást 

nyert a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási paktum 

létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében” című projekt 

megvalósítására. 

 

A konzorciumi tagok a támogatási szerződésben vállalt szakmai eredményeket és 

indikátor értékeket 100%-ban teljesítették. A projektben azonban pénzügyi maradvány 

keletkezett, több, mint 90%-a a Kormányhivatal által kezelt költségsorokon. A 

maradvány létrejötte két fő okra vezethető vissza. Egyrészt a célcsoport 

támogatásainak sajátosságaira (képzésekről történő lemorzsolódás, foglalkozatás 

megszűnése, stb.), másrészt pedig a maradványkezelési koncepció meghiúsulására, 

melynek célja az lett volna, hogy a helyi paktum projektek maradványai a 

forráshiányos megyei paktum projekthez kerüljenek átcsoportosításra. Erre végül nem 

került sor, így a projektben a támogatási szerződésben meghatározottnál – 5% de 

legfeljebb 5 millió forint – nagyobb maradvány keletkezett. A 7%-os maradvány 

kapcsán az Irányító Hatóság felszólította a konzorciumi tagokat a maradványhoz 

kapcsolódó járulékos költségek visszafizetésére, mely alól az Irányító Hatóság nem ad 

mentességet. Ezek a költségek Dombóvár esetében a következőek: 

projektmenedzsment 270.983 Ft, szakmai szolgáltatások: 732.375 Ft, ügyleti kamat: 

51.610 Ft. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának a fentiek alapján mindösszesen 1.054.968 Ft 

visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet önerőként a 2022. évi 

költségvetésének terhére szükséges biztosítania. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat 

saját erő biztosításáról a „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és 

Dombóvár városok környezetében” című projektet érintően 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-

00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár 

városok környezetében” című projektben a Dombóvár Város Önkormányzatát érintő 

visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez 1.054.968 Ft önerőt biztosít az önkormányzat 

2022. évi költségvetésének terhére. 
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