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Tisztelt Képviselő-testület!
Az 1870-ben épült, helyi védelem alatt álló szőlőhegyi Szent Anna Kápolna 1999-ig a
Kaposszekcsői plébániához tartozott. Ezután Mayer Mihály pécsi megyéspüspök
logikai és szervezeti érveket figyelembe véve döntött arról, hogy a kápolna
fenntartása, használata továbbiakban a dombóvári plébániához tartozzon.
A Kápolna utca mellett található dombóvári 7310 hrsz-ú zártkerti ingatlan a Római
Katolikus Egyház Kaposszekcső tulajdona. Az 1351 m2 nagyságú rét és egyéb
építmény megnevezésű ingatlanon található kápolna és forrás helyi építészeti örökségi
védelem alatt áll.
A város rendezvénynaptárában is szereplő, minden évben megrendezésre kerülő Annanapi búcsú mind a városlakók, mind a szőlőhegyi lakosok számára fontos esemény. A
búcsún a környékbeli hívők nagy száma vesz részt, de az ingatlan terepviszonyai miatt
a búcsúi szentmisén résztvevők tartózkodása nem megoldott.
Annak érdekében, hogy egy térköves közösségi felület kialakításra kerüljön, valamint,
hogy a kápolna előtti támfal esztétikusabbá tételével a területet vonzóbbá váljon
személyesen vettem fel a kapcsolatot a Pécsi Egyházmegye építészével Szász
Gáborral, - aki kidolgozná a koncepciótervet, elvégezné a tervezést -, illetve Dr.
Hegedüs János plébános úrral. Az előzetes egyeztetés szerint a kivitelezést a Pécsi
Egyházmegye hajtaná végre.
Javaslom, hogy az egyházi kapcsolatok ápolása és a helyi turizmus növelése céljából
önkormányzatunk vállalja fel ajánlja fel a tervek elkészítésének költségét.
Kérem az alábbi határozati javaslat támogatását.
Határozati javaslat
a szőlőhegyi Szent-Anna kápolna területének tereprendezése érdekében
koncepcióterv készíttetéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pécsi Egyházmegyével annak
érdekében, hogy a szőlőhegyi Szent-Anna kápolna területének tereprendezésére
közösen egy koncepcióterv kerüljön kidolgozásra.
2. A Képviselő-testület a koncepcióterv elkészítésének költségét az önkormányzat
2018. évi költségvetésének terhére biztosítja, maximum 200.000,- Ft keretösszegig.
Határidő: 2018. augusztus 31. – koncepcióterv elkészíttetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

