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Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombóvári Zöldküllő Egyesület pályázatot nyújtott be HACS forrásra kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés
részeként
egészségmegőrzést
elősegítő
kerékpáros
létesítmények felújítására. Ennek keretében kerékpáros pihenők (8 db pihenő, melyből
4 fedett és 4 nyitott) felújítása, korszerűsítése valósul meg a Dombóvárt Gunaras
üdülőövezetettel összekötő kerékpárút mellett.
Ehhez a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletében 4.500.000 Ft
keretösszegű támogatást különített el önerő fedezetként az Egyesület számára. A
Dombóvári HACS Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága által már elfogadott támogatási
kérelmet jelenleg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága vizsgálja, és
hiánypótlás keretében felszólította az Egyesületet, hogy igazolja a projekt
megvalósításához szükséges önerő (4.171.562 Ft) rendelkezésre állását, melyet
bankszámla kivonattal kér alátámasztani.
A fentieken kívül hiánypótlásban kérik benyújtani a projekt fenntartási időszakának
végéig szóló (mely a projekt zárását követő 5 év) bérleti, vagyonkezelési, vagy egyéb
jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződést a
megvalósítási helyszínre vonatkozóan.
Ahhoz, hogy az Egyesület kérelme pozitív elbírálásban részesüljön, a hiánypótlásra
kiírt feltételeknek teljesülnie kell. Amennyiben a pályázata nem lesz eredményes,
abban az esetben az Egyesület vállalja, hogy a döntés kézhezvételét követő 15
munkanapon belül visszautalja az önerő összegét az önkormányzatnak.
Határozati javaslat
önerő biztosításáról a Dombóvári Zöldküllő Egyesület számára a HACS forrásra
benyújtott pályázata megvalósítása céljából
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Dombóvári Zöldküllő Egyesület TOP.7.1.1-16-H-ERFA-2019-00173 azonosító
számon nyilvántartott támogatási kérelmében rögzített tevékenységek –
kerékpáros pihenők felújítása, illetve korszerűsítése a gunarasi kerékpárút
mellett – megvalósításához szükséges és vállalt önrész összegét, 4.171.562,- Ftot támogatásként biztosítsa az önkormányzat – a 2019. évi költségvetésében az
erre a célra elkülönített keret terhére – az Egyesület támogatási kérelmének
pozitív elbírálása érdekében még a pályázati döntést megelőzően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére azzal a kikötéssel, miszerint ha a Dombóvári Zöldküllő Egyesület
támogatási kérelme elutasításra kerül, abban az esetben az Egyesület a
támogatás összegét köteles a döntés kézhezvételétől számított 15 munkanapon
belül visszautalni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti projekt
megvalósítására a fenntartási időszakának végéig - a projekt zárását követő 5
évre - szóló használati szerződés megkötésére a Dombóvári Zöldküllő
Egyesülettel a dombóvári 4614, 4890, 4892, 4899 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanokon (gunarasi kerékpárút) található kerékpáros
pihenőket érintően.
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