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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a Dombóvári HACS Egyesületnek - melynek 
önkormányzatunk is tagja - 2017. augusztus 1-jén a TOP-7.1.1-16-2016-00046 
kódszámú támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült. Ezt követően november 
15-én aláírásra került a támogatási szerződés, mely értelmében a civil szervezet a 
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában (továbbiakban: HKFS) megfogalmazott 
célok megvalósítására 400 millió forint európai uniós forráshoz jutott. 
Az elkövetkezendő időszak feladata volt a HKFS átdolgozása a csökkentett 
finanszírozásnak megfelelően. 2018. február elejére elkészült az első két 
felhívástervezet, melyek a kulcsprojekt, valamint a kisléptékű infrastrukturális 
beruházás és eszközbeszerzés megvalósítására irányulnak. E helyi felhívástervezetek a 
CLLD működési kézikönyv útmutatásai alapján egy Helyi Felhívás Előkészítő 
Munkacsoport által véleményezésre kerültek, majd ezt követően egy tájékoztató fórum 
keretében társadalmasítási folyamaton mentek keresztül. E hivatalos folyamat 
megtörténte után február elején kerültek benyújtásra az Irányító Hatósághoz 
(továbbiakban: IH) szabályossági vizsgálat céljából. Az IH a kulcsprojekthez, a 
Szigeterdei Közösségi Tér megvalósításához kapcsolódó felhívástervezetet 
véleményezte eddig, és június 14-én kiadta azt a szabályossági nyilatkozatot, mely 
alapján a felhívás az Egyesület honlapján megjelentetésre kerülhet. 
 
A felhívás keretében megvalósítandó tevékenységek: 

- Rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető 
infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
o építés 
o bővítés 
o átalakítás 

- Egészségmegőrző, természetvédelemi, kulturális tematikájú, közösségi 
életre alkalmas zárt és nyitott terek infrastruktúrális fejlesztése: 
o Városi aktív rekreációs területek kialakítása, felújítása, megfelelő 

infrastruktúrával való ellátása. 
o A helyi védettség alatt álló zöldterület jellegzetes növényvilágának és 

növényzetének további bővítése (pl. közösségi kertészeti, új 
növényesítési megoldások alkalmazása, botanikus kert kialakítása) 

- A szabadiő hasznos eltöltésére alkalmas kültéri fitness és street workout 
eszközök, játszótéri elemek beszerzése és elhelyezése, kültéri utcabútorok 
elhelyezése, 

- Zöldterület fejlesztéséhez kapcsolódó információs táblarendszer kiépítése 
- Kulturális bemutató helyek, kiállító terek megközelíthetőségének 

infrastrukturális fejlesztése.(pl. átkötő híd, út építése, bővítése, átalakítása, 
megerősítése), 

-  HKFS-ben megfogalmazott és jelen felhívás céljaihoz illeszkedő további 
tárgyi eszközbeszerzés. 
 

E tevékenységek közül az első kettő önállóan megvalósítandó, míg a többi kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem támogatható kategóriába esik. 



 

A kulcsprojekt HKFS-ben megfogalmazott főbb tartalmi elemei: 
- a Kossuth-szoborcsoport új kompozícióba helyezése, 
- A szoborcsoport és a lakótorony közötti összeköttetést biztosító gyaloghíd 

felújítása, 
- zöldfelület fejlesztése és bővítése, 
- szabadidős park kialakítása és utcabútorok elhelyezése, 
- információs táblarendszer kialakítása 

A „Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi 
feltételek biztosítása - Szigeterdei Közösségi Tér” című felhívásra kizárólag Dombóvár 
Város Önkormányzata nyújthat be támogatási kérelmet 2018. augusztus 1. napjától 
2018. szeptember 30. napjáig. 
 
Az önkormányzat a 115/2018 (III.29.) és a 116/2018 (III.29.) határozatával már 
döntött a szigeterdei Kossuth-szoborcsoport újrarendezéséhez kapcsolódó tervezési 
beszerzési eljárás megindításáról és annak fedezetéről, valamint a Szigeterdőben 
található fa- és acélszerkezetű átjáró híd létesítésére szintén forrás biztosításáról. 
 
A kulcsprojekt megvalósítására összesen bruttó 136 millió forintos fedezet áll 
rendelkezésre. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák az alábbi határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-046–1 kódszámú 

„Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és 
tárgyi feltételek biztosítása - Szigeterdei Közösségi Tér” című felhívásra 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett, a TOP-7.1.1-16-H-046–1 
kódszámú „Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-
fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása - Szigeterdei Közösségi Tér” című 
felhívásra támogatási kérelem benyújtását. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására, valamint nyertes 
támogatói döntés esetén a támogatási szerződés aláírására. 



Határid ő: 2018. szeptember 30. – támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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