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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. június 17-én hozott – 

 

71/2020. (VI. 17.) határozata 

fejlesztési pályázat benyújtásáról a Gárdonyi utca, valamint a Fő utcának a III. 

utcai csomópont (újdombóvári templom) és a IX. utca közötti szakasza  

aszfaltburkolatának felújítására 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata bruttó 39.988.478,- Ft összegű fejlesztési 

pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásra, a fejlesztés keretében a dombóvári 

6278/1 és 6278/2 hrsz. alatt felvett, kivett közterület megnevezésű ingatlan, azaz 

a Gárdonyi utca, valamint a dombóvári 3521 hrsz. alatt felvett ingatlan, azaz a 

Fő utcának a III. utcai csomópont (újdombóvári templom) és a IX. utca közötti 

szakasza aszfaltburkolatának felújítását kívánja megvalósítani. 

 

2. A pályázat 13.329.492,- Ft összegű önerejét Dombóvár Város Önkormányzata 

a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A pályázat kidolgozásáról és benyújtásáról, valamint nyertes pályázat esetén a 

támogatói okirat jóváhagyásáról Dombóvár Város Polgármestere gondoskodik. 

 
Határidő: 2020. július 10. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. június 17. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
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Dombóvár Város Polgármesterének – a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatáskörének gyakorlása során 2020. június 17-én hozott – 

 

72/2020. (VI. 17.) határozata 

visszatérítendő támogatás biztosításáról a Hamulyák Közalapítvány részére 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során az alábbi 

döntést hozza:  

 

Dombóvár Város Önkormányzata a Hamulyák Közalapítvány részére 5.250.000,- 

Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a „100 éves Újdombóvár – 

ünnepeljünk együtt!” című, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00296 azonosítószámú 

projektjét érintő esedékes fizetési kötelezettségei teljesítésére, azzal, hogy a 

Hamulyák Közalapítvány legkésőbb 2020. december 31-ig köteles a támogatás 

összegét visszatéríteni az önkormányzat számára 

 

A támogatási szerződés tartalmát Dombóvár Város Polgármestere hagyja jóvá. 

 

Határidő: 2020. június 20. – a támogatási szerződés megkötésére 

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

Dombóvár, 2020. június 17. 

 

 

 

Pintér Szilárd sk. 

polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 

jegyző 
 

 


