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Tisztelt Képviselő-testület!
2016. júliusában megalakult a Dombóvári HACS Egyesület azzal a stratégiai céllal,
hogy a helyi közösség bevonásával, egy, a széleskörű társadalmi egyeztetés mentén
kidolgozott Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HKFS)
megvalósításában közreműködjön. A stratégia megalkotása során egyértelműen
megállapítható volt, hogy Dombóváron a helyi közösségi és társadalmi élet más
hasonló adottságú településekhez képest aktív, azonban a különböző szervezetek
együttműködése nem hatékony, továbbá hiányzik az a közösségi tér, mely minden
társadalmi szervezet számára elérhető és alkalmas a jelentősebb, nagyobb tömegeket
vonzó programok megvalósításához.
A stratégia lehetőséget biztosított egy úgynevezett kulcsprojekt meghatározására, mely
az egész stratégia megvalósításában generátor szerepet tölt be. A kulcsprojekt
keretében egy olyan kulturális és közösségi tér kialakítása volt a cél, mely egyik fő
helyszínéül szolgál a helyi közösségszervezési tevékenységek megvalósításának. A
kulcsprojekt a Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása címet kapta. Dombóvár Város
Önkormányzata benyújtotta támogatási kérelmét az erre a célra megnyitott pályázati
felhívásra és 135.998.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt
célja a Szigeterdő sokrétű fejlesztésével egy olyan hiánypótló szolgáltatás
megvalósítása volt, melynek eredményeként egy mindenki által elérhető nyitott
közösségi tér alakul ki. A tér sokrétű funkció ellátásra alkalmas, így lehetőséget
biztosít a stratégiában megfogalmazott kulturális, egészségmegőrző, környezetvédelmi
és élményközpontú közösségi élet megteremtésére. A pályázat keretében az alábbi
tevékenységek megvalósítása volt tervezett: Kossuth-szoborcsoport új kompozícióba
helyezése és új közösségi tér kialakítása; gyaloghíd kialakítása a lakótoronyhoz; mini
kosárlabdapálya építése; street-workout eszközök kihelyezése; játszótéri elemek
beszerzése; zöldfelület fejlesztés; utcabútorok kihelyezése; információs táblarendszer
kialakítása; gyalogutak kialakítása; parkolók megerősítése.
A hosszadalmas tervezési időszak rávilágított arra, hogy a fejlesztés fő elemének – a
Kossuth szoborcsoport új kompozícióba helyezése – kivitelezési költsége messze
túlnyúlik a rendelkezésre álló forráskereten.
A város vezetése elkötelezett a helyi közösségi élet fejlesztése mellett, ezért a
stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban a központi közösségi térnek egy új
helyszínt keresett. Az évek óta kihasználatlanul álló egykori zeneiskola épülete
(Szabadság utca 14.) városközponti fekvésével, könnyű megközelíthetőségével, az
épület adottságaival kiváló közösségi központ szerepet tölthet be. Az ingatlan
felújításával végre méltó funkciót kap az épület, illetve egy városközponti, helyi
védelem alatt álló épület állagmegóvása is megvalósul.
A pályázat lehetőséget biztosít a kulcsprojekt módosítására, melyet a Dombóvári
HACS Egyesület elnöksége kezdeményezhet. Fontos, hogy a módosított
kulcsprojektnek is meg kell felelnie a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás jogosultsági
feltételeinek és a módszertani útmutatónak. Az útmutató szerint a stratégia
módosításának oka - többek között - különösen az intézkedések tartalmi részleteinek

módosítása lehet, melyet a helyi akciócsoportnak részletesen és tényszerűen meg kell
indokolnia, a HKFS-t át kell dolgoznia, egyértelműen jelezve a javasolt
módosításokat. A módosítás nem változtathatja meg a HKFS alapvető célját. A
módosítás indoklását és az új programelemeket a helyi akciócsoport fogadja el
(közgyűlés/tagság), majd benyújtja az Irányító Hatósághoz jóváhagyásra. Az Irányító
Hatóság a benyújtott dokumentumokat áttekinti és 30 naptári napon belül dönt a
módosítási javaslatról. Ezt követően kezdhető meg a támogatási szerződés módosítása
és a megvalósítás, melyre jelen állás szerint 2021. június 30-ig van lehetőség.
Mindezek alapján a legsürgetőbb lépés a kulcsprojekt módosításának kezdeményezése
a helyi akciócsoportnál, melyhez a tervezett új fejlesztési elemet, a zeneiskola
épületének felújítását részletesen bemutató dokumentáció elkészítése szükséges.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását!
Határozati javaslat
a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Közösségi Tér elnevezésű kulcsprojektje
módosításának kezdeményezéséről a kulcsprojekt tekintetében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának
kezdeményezésére a Dombóvári HACS Egyesületnél, az alátámasztó dokumentáció
elkészítésére és az ezzel járó kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2020. október 15. – a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia módosításának
kezdeményezése
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