
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

233/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt 2019. évi 
felhívásra 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet 

nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet I. 5. pontjában meghatározott települési önkormányzatok 
helyi közösségi közlekedésének támogatására. 

 
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy: 
 

- a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 2019. 
december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet 
megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által 
történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – 
45.950.876 forint nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult hozzá, 

- a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás útján kötötte 
meg. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemhez 

szükséges nyilatkozatok megtételére és a kérelem benyújtására. 
 

Határidő: 2019. augusztus 26. – a támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

234/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

pályázat benyújtásáról zárkerti besorolású földterületek 
 infrastrukturális fejlesztése céljából 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert támogatási kérelem benyújtására az Agrárminisztérium ZP-1-
2019 kódszámú, „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések 
támogatása” című pályázati felhívására az alábbiak szerint: 

 
- A 7306/6 hrsz.-ú zártkerti ingatlan megvásárlása. 
- Az ingatlan területrendezése, biológiai alap vásárlása, gyümölcs 

telepítése. 
- A 7299 hrsz.-ú út felújítása. 

 
A támogatási kérelemben megjelölni kívánt támogatás mértéke maximum 10 
millió Ft. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pozitív döntés esetén 

az Agrárminiszter által kiadandó támogatói okirat elkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat beszerezze és megküldje az Agrárminisztérium felé. 

 
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

szőlőhegyi városrészben található dombóvári 7306/6 hrsz.-ú, zártkerti művelés 
alól kivett terület megnevezésű ingatlan megvásárlását, és ennek érdekében az 
alábbi feltételekkel vételi ajánlatot tesz a tulajdonos felé:  
 

• Az ingatlan vételára: 440.000,- Ft. 
• Nyertes pályázat esetén az önkormányzat vállalja, hogy a 

tulajdonossal adásvételi szerződést köt. 
• Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, úgy a vételre nem kerül 

sor. 
• A tulajdonos vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig az ingatlant nem 

idegeníti el és nem terheli meg. 
• Az adásvételi szerződésben kikötésre kerülnek az ingatlant illető 

útszolgalmi jogok, valamint az ingatlanok annak tulajdonba kerülése 
után a forgalomképes vagyonba kerülnek besorolásra.  

 



4. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti nyertes pályázat esetén felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés tartalmának kidolgozására és annak 
aláírására. 

 
Határidő: 2019. július 25. – a vételi ajánlat megküldésére 

2019. augusztus 1. – a pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

235/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

közbeszerzési eljárás indításáról a TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 
azonosítószámú „A városháza épületének energetikai korszerűsítése 

Dombóváron” című pályázat kivitelezési munkálataihoz kapcsolódóan 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz „A dombóvári 

városháza épületének energetikai korszerűsítésének kivitelezése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján, és felhatalmazza a polgármestert az eljárás előkészítésére. 
 

2. Az eljárás lefolytatását, illetve jogi tanácsadási, felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói szolgáltatás biztosítását a Dombó-Land Kft., mint konzorciumi 
partner által közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás keretében kiválasztott és 
megbízott dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (7621 Pécs, 
Teréz u. 11-13.) végzi el.  
  

3. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az 
eljárásban való közreműködésre: 
 

Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem 
dr. Szabó Péter Gyula jogi 
Wagner Ernő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
Kovács Gyula pénzügyi 
dr. Turi Ákos közbeszerzési 

 
Határidő: 2019. július 31. – az eljárás megindítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

236/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

a Kölcsey Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítéséről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kölcsey 
Ferenc utcai ivóvízhálózat bővítését azzal a feltétellel, hogy a tervezési és a 
kivitelezési költségek a 2020. évi Gördülő Fejlesztési Terv terhére kerülnek 
elszámolásra. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vízjogi engedélyes terv 
megrendelésére és az ahhoz szükséges beszerzési eljárás lefolytatására.  
 
Határidő: 2019. augusztus 20. - az engedélyes terv elkészítésének megrendelésére 

2019. december 30. - az engedélyes terv beszerzésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

237/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

a szőlőhegyi kerékpárút közbeszerzési eljárásában közreműködő 
bírálóbizottság személyi összetételének megváltoztatásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szőlőhegyi kerékpárút 
kivitelezésének I. üteme” elnevezésű eljárásban közreműködő bírálóbizottság 
28/2019. (I. 31.) Kt. határozattal jóváhagyott személyi összetételét közbeszerzés 
tárgya szerinti szakmai szakértelem tekintetében Dománszki József helyett Márkus 
Tamás személyére módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

238/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

az utalványok beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Utalványok 
beszerzése az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Tsz keretében” elnevezéssel 2019. április 
10. napján EKR000289412019 azonosító számmal indított, a Kbt. Második Része 
szerinti uniós nyílt eljárásban – a 121/2018. (III. 29.) képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott, a 279/2018. (VII. 26.) és a 152/2019. (V. 13.) Kt. határozattal 
módosított bírálóbizottság javaslata alapján – az alábbi végső döntést hozza: 
A Képviselő-testület az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja: 
 

EDENRED Magyarország Kft. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

 
Indokolás: Az ajánlattevő esetében kizáró okok nem állnak fenn, a szerződés 
teljesítéséhez előírt alkalmassági követelményeknek megfelel, ajánlata minden 
tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, 
továbbá a jogszabályok által meghatározott feltételeknek, esetében a Kbt. 73. §. (1)-
(2) bekezdésében felsorolt, az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó esetek egyike 
sem áll fenn. 
 
A Képviselő-testület az eljárás eredményét az érvényes ajánlatok 
figyelembevételével -az ajánlattételi felhívás II.2.5 pontjában szereplő-, a Kbt. 76. § 
(2) bekezdés c) pontja szerinti, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer értékelési szempontja szerinti értékeléssel, az abban foglalt 
részszempontok és súlyszámok, illetve a II.2.14) pontjában ismertetett és a 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett értékelési módszer alkalmazásával – 
az alábbiak szerint hirdeti ki: 
 

 1. helyezett 
Ajánlattevő EDENRED Magyarország Kft. 

1134 Budapest, Váci út 45. 
Pontszám 1000,000 
Egyösszegű nettó ajánlati ár 
(HUF) 

15 508 770 

 
Tekintettel arra, hogy az 1. helyezett ajánlattevő egyösszegű nettó ajánlati ára 8 
370,- Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, az eljárás eredményessé 
nyilvánításához szükséges többletfedezet projekt terhére történő biztosítását a 
Képviselő-testület jóváhagyja. 



Határidő: a döntést követő három munkanapon belül az eredményről való 
tájékoztatás tekintetében 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

239/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

A „Mászlony- oázis az agrársivatagban” című projekthez kapcsolódó önerőről  
és a megvalósítási helyszínekről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15 

„Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű felhívásra benyújtott 
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Mászlony – oázis az 
agrársivatagban” című projektje kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői 
költségbecslés szerinti önerő biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 

 
- A projekt teljes költségvetése: 108.623.733 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

94.135.805 Ft 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján a Dombóvár 
Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 12.695.314 
forintot a 2019. és 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati lakások javítási, 
felújítási munkái” terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása 
céljából az alábbi ütemezés szerint: 3 000 000 forint a 2019.évi és 9.695.314 Ft 
a 2020. évi költségvetés terhére. 

 
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban nevesített projekt 

megvalósítási helyszínei a következők: 
 

- 1 db lakás felújítása a szegregátum területén a 7200 Dombóvár, 
Pacsirta utca 6. (6034 hrsz.) alatt, 

- 1 db lakás felújítása a szegregátum területén a 7200 Dombóvár, 
Fülemüle utca 2. (6068 hrsz) alatt, 

- Útépítés a 7200 Dombóvár, 6026 hrsz. alatt, 
- Útépítés a 7200 Dombóvár, 6053 hrsz. alatt,  
- Útépítés a 7200 Dombóvár, 6060 hrsz. alatt,  
- Útépítés a 7200 Dombóvár, Fecske utca; 6042 hrsz. alatt,  
- Útépítés a 7200 Dombóvár, Fülemüle utca; 6055 hrsz. alatt, 
- Útépítés a 7200 Dombóvár, Cinege utca; 6078 hrsz. alatt, 
- Közösségi ház kialakítása a 7200 Dombóvár, Fecske utca 9. 6033 hrsz. 

alatt  
 

A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert a projekt 
szempontjából szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére. 



 
Határidő: 2019. július 31. – az önerő nyilatkozat megtételére, az egyedi kérelem 

benyújtására az Irányító Hatóság irányába, valamint 
a támogatási szerződésmódosítási kérelem 
benyújtására a Közreműködő Szervezet felé 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

240/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai 
szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekthez kapcsolódó önerőről 

és a megvalósítási helyszínekről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett 
területeken” című projektje kapcsán az 1. mérföldkőre elkészített tervezői 
költségbecslés szerinti önerő biztosítását vállalja az alábbiak szerint: 

 
- A projekt teljes költségvetése: 268.396.611 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

250.848.016 Ft 
 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségvetése alapján a Dombóvár 
Város Önkormányzatánál jelentkező többletkiadás összegét, bruttó 11.868.611 
forintot a 2019. és 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati lakások javítási, 
felújítási munkái” terhére önerő vállalásként biztosítja a projekt megvalósítása 
céljából az alábbi ütemezés szerint: 3 millió forint a 2019. évi és 8.868.611 Ft a 
2020. évi költségvetés terhére. 

 
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban nevesített projekt 

megvalósítási helyszínei a következők: 
 

- 10 db lakás felújítása az integrált területen: 
• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 1-es (232/A/1 hrsz.) alatt,  
• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 2-es (232/A/7 hrsz.) alatt, 
• lakás felújítása az Erzsébet u. 2. 3-as (232/B/10 hrsz.) alatt, 
• lakás felújítása az Arany János tér 4. 1-es (224/5/A/3 hrsz.) 

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

alatt, 
• lakás felújítása, illetve áttört téglakerítés tervezése az Arany 

János tér 7. 1-es (196/4 hrsz.) alatt, 
• lakás felújítása az Arany János tér 7. 2-es (196/4 hrsz.) alatt, 



• lakás felújítása az Arany János tér 7. 3-as (196/4 hrsz. és 196/3 
hrsz.) alatt, 

• utcafronti épületszárny bontása az Arany János tér 7. (196/4 
hrsz.) alatt, 

• lakás felújítása két lakás kialakításával a Kakasdombi köz 6. 
(190/1 hrsz.) alatt.  
 

- 4 db lakás felújítása az integrált területen 
• lakás felújítása a III. u. 24/A. (3187/2 hrsz.) alatt, 
• lakás felújítása két lakás kialakításával a III. u. 24/B. (3187/2 

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

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

• a 213 hrsz.-ú kivett közterületen 
• a 219/1 hrsz.-ú beépítetlen területen 
• a 219/2 hrsz.-ú beépítetlen területen 
• a 219/3 hrsz.-ú út/közút céljára fenntartott területen 
• a 222 hrsz.-ú kivett közterületen 
• a 223 hrsz.-ú kivett közterületen 

 
- Járdafelújítások: 

• térkő burkolattal, 4 db telekbejáróval az Arany János tér 15-
18 sz.-ú ház előtt (a 225/1 hrsz. ingatlanon)  

• 6 fm aszfalt burkolattal a Szekszárdi SZC Apáczai Csere 
János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
gazdasági bejárójához kapcsolódóan (225/1 hrsz. 
ingatlanon) 

• térkő burkolattal az Arany János tér 24. sz. előtt (225/1 hrsz. 
ingatlanon) 

• térkő burkolattal és 12 db telekbejáróval az Erzsébet utca 2-
24 sz. házak előtt, az Erzsébet u. 24. sz. ház É-i 
telekhatáráig, (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. épület déli sarkáig 
109,1m hosszan járda és az Idősek Otthona előtti téren 
411,3m2 területen betonkő térburkolat építésével az 52/1- és 
a 223 hrsz.-ú érintett területen. 
 

- az Arany János téren, az 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, a 223 hrsz-ú és az 52/6 hrsz-ú 
ingatlanon) 



 
- közösségi szőlészet kialakítása melléképület bontásával és helyén 

gazdasági épület kialakításával a 7200 Dombóvár, Erzsébet utca 16. 
(249/2 hrsz) alatt 
 

- nyitott közösségi tér kialakítása (petanque pálya és játszótér 
kialakítása, parkosított zöldterület) a 7200 Dombóvár, Arany János tér 
2. (224/2 hrsz.) alatt 
 

- a Nappali melegedő és Népkonyha épületének bontása a 7200 
Dombóvár, Arany János tér 2. (224/2 hrsz.) alatt  

 
A Képviselő-testület a fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert a projekt 
szempontjából szükséges kötelezettségvállalások és nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő: 2019. július 31. – az önerő nyilatkozat megtételére, valamint a támogatási 

szerződésmódosítási kérelem benyújtására a 
Közreműködő Szervezet felé 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

241/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekthez 
kapcsolódó önerőről és megvalósítási helyszínekről szóló 25/2019. (I. 31.) Kt. 

határozat módosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2019 (I. 31.) 
határozatának 1. pontjában szereplő TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú 
„A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” elnevezésű 
projekt önerejének összegét a Közreműködő Szervezet értesítése alapján 
5.237.866 forintról 5.241.216 Ft-ra módosítja. 

 
Ennek megfelelően a projekt teljes költségvetése: 206.558.051 Ft, a projektnek 
a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 198.106.714 Ft 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére, és az ezzel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő: 2019. július 31. – az önerő nyilatkozat megtételére, valamint a támogatási 

szerződésmódosítási kérelem benyújtására a 
Közreműködő Szervezet felé 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 

  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 18-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

242/2019. (VII. 18.) Kt. határozat 

a Dombó-Land Kft. számára önrész biztosításáról a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-
00002 és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat kapcsán 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombó-Land Kft. 

számára biztosítja a TOP-4.3.1-15-ös városrehabilitációs projektek kapcsán a 
projekt-előkészítési költségek esetében a tervezési feladatok ellátásában 
jelentkező többletkiadásaihoz szükséges önrészt pótbefizetés formájában a 2019. 
évi költségvetése terhére az alábbiak szerint: 
 

- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt vonatkozásában nettó 
1.792.614 Ft 

- a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat esetében nettó 5.679.984 Ft 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére, és az ezzel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 

 

Határidő: 2019. november 30. – a pótbefizetésre  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. július 18. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


