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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, 7200 Dombóvár, Erzsébet utca 
16. szám alatti ingatlan területén már régóta tervezte egy közösségi kert kialakítását. 
Az elképzelés eredete arra az időszakra vezethető vissza, melyben a város 
„szőlőhegye” ezen a területen, a Kapos-folyót körülvevő kiemelkedéseken 
helyezkedett el. Az ingatlanon igen jelentős méretű, hosszában, a Kapos-völgye 
irányában elnyúló telek található, mely megfelelő terület-előkészítéssel és a rajta 
található lakó- és melléképület átalakításával ideális helyszíne lehet a Közösségi 
szőlészet programnak. Az ingatlan ráadásul pincerendszerrel is rendelkezik. 
 
A TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 „A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utcai 
szegregációval veszélyeztetett terület integrációjának helyi szintű komplex programja” 
című projekt keretében a közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő 
programok lebonyolítására és a szükséges eszközök beszerzésére bruttó 6 millió Ft áll 
rendelkezésre. E projekt keretében 2018. július 1. napjától az önkormányzat 
munkaszerződés keretében a projekt végéig, 2020. augusztus 30-ig 1 fő szőlő- és 
bortermelő végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. A programkoordinátor 
feladata, hogy a terület megfelelő előkészítéséhez szükséges teendőket és feladatokat 
ellássa, a szőlőtőke telepítéshez a megfelelő oltványokat kiválassza, és elültetésükről 
gondoskodjon, valamint kiválassza a program megvalósításához nélkülözhetetlen és 
szükséges eszközöket. Mindemellett a koordinátor egyik kiemelkedő feladata lesz első 
körben a szegregációval veszélyeztetett területen élők körében egy igényfelmérés 
elvégzése a szociális munkásokkal, valamint a szőlészeti program szakmai tartalmának 
összeállítása, az ehhez kapcsolódó szakmai események, bemutatók, gyakorlati teendők 
átadása a célcsoporttagok számára. Ahhoz, hogy a célcsoport tagjainak érdeklődését 
felkeltsük és fenntartsuk, mindenképp törekedni kell arra, hogy élménygazdag és 
gyakorlatias programokon vegyenek részt. 
 
A közösségi szőlészet másik fontos eleme a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 „DARK – 
Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval 
veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt. E pályázat keretében összesen bruttó 
18 millió Ft áll rendelkezésre, mely az Erzsébet utca 16. szám alatti ingatlan 
infrastrukturális fejlesztésére és a programhoz kapcsolódó jelentősebb beruházásokra 
fordítható (eszközbeszerzés, terület-előkészítés költsége, szőlőültetvény kialakítása, 
ahhoz szükséges eszközök beszerzése, a szőlő feldolgozásához szükséges 
berendezések megvásárlása). Az épületben helyet kap egy oktatóterem, egy közösségi 
kisebb konferencia terem, a programhoz kapcsolódó egyéb feldolgozó helyiségek. A 
projekt keretében kialakított épület hosszú távon a város civil szervezetei számára egy 
találkozó pontként szolgálhat, a Dombóvári Kertbarát Egyesület közreműködésével 
pedig borbírálatok és egyéb szakmai programok megvalósításának is a színtere lehet. 
Az infrastrukturális beruházás esetében a tervezések már megindultak, bár aláírt 
támogatási szerződéssel még nem rendelkezik önkormányzatunk, azonban a vállalt 
indikátorok és műszaki-szakmai tartalom teljesítése szempontjából e kezdeti lépések 
megtétele elengedhetetlen jelen szakaszban is. 
 



Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 
 

Határozati javaslat 
Közösségi szőlészeti program tartalmának elfogadásáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-5.2.1-15-
TL1-2016-00003 és a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 kódszámú projektek keretében a 
Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területeken megvalósuló 
Közösségi szőlészet programelem szakmai tartalmát. 
 
 
          Szabó Loránd 
          polgármester 


