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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dombóvári HACS Egyesület 2020. szeptember 29-én megtartott közgyűlésén 

napirendi pontként szerepelt az - TOP-7.1.1-16-2016-00046 kódszámú projekt 

megvalósításához korábban a közgyűlés által választott - 5 fős Helyi Bíráló Bizottság 

(továbbiakban: HBB) tagságának megerősítése. E napirendi pontnál a Tinódi Ház 

Közművelődési Nonprofit Kft.-t, mint HBB tagot képviselő ügyvezető, Szabóné 

Rambala Gabriella azt jelezte, hogy nem kíván a későbbiekben részt venni a bizottság 

munkájában. Mint póttag, Dombóvár Város Önkormányzata kapna ebben az esetben 

szerepet, azonban az önkormányzatot képviselő Tóth Zoltán szintén jelezte, hogy nem 

kíván a HBB munkájában részt venni. Bejelentésüket a közgyűlés tudomásul vette, 

azonban e döntésükkel az a helyzet állt elő, hogy jelenleg nincs jogszerűen működő 

HBB. A bizottság megalakításánál pályázati előírás volt, hogy a HBB-ban a köz-, a civil 

és a vállalkozói szférának egyaránt képviseltetnie kell magát. Jelen esetben a közszféra 

két képviselőjének bejelentésével ez az előírás nem áll fenn. 

   

Jelenleg még 166 millió forint pályázati forrás az, mellyel kapcsolatban a HBB-nek 

feladata adódhat. Amennyiben az önkormányzat végig tudja vinni szándékát, akkor a 

kulcsprojekt 136 milliós támogatása és három darab tízmilliós pályázat vár elbírálásra. 

Érvényes HBB döntés nélkül nem lehet „felterjeszteni” támogatás jóváhagyására az 

Irányító Hatósághoz a pályázati kérelmeket, így jelentős forrás veszhet el, mely 

Dombóvár fejlődéséhez járulhatna hozzá.  

 

Jelen helyzetet csak úgy lehet orvosolni, ha az Egyesület közgyűlése ismételten 

napirendre veszi e kérdést. Jelenleg a tagság jelentős része két ellenérdekelt tábort alkot, 

így olyan személyt érdemes megválasztani, aki konszenzusos alapon „élvezi” mindkét 

fél bizalmát. Természetesen a szakmai felkészültség és a pályázati tapasztalat sem 

elhanyagolható szempont.  

 

A város fejlődését szem előtt tartva javaslom, hogy a Képviselő-testület a Dombóvári 

HACS Egyesületbe Kiss Béla önkormányzati képviselőt delegálja. 

 

Határozati javaslat 

az új tag delegálásáról a Dombóvári HACS Egyesületbe 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári HACS 

Egyesületben Dombóvár Város Önkormányzatát képviselő delegáltját, Tóth Zoltánt 

visszahívja.  

 

2. A Képviselő-testület a Dombóvári HACS Egyesületben Dombóvár Város 

Önkormányzatának képviseletével Kiss Béla önkormányzati képviselőt bízza meg, 

mely a Helyi Bíráló Bizottság munkájában való feladatvállalással is jár. 

 

Határidő: Dombóvár Város Önkormányzata képviseleti jogának gyakorlása a 

Dombóvári HACS Egyesületben Kiss Béla önkormányzati képviselő útján 

– azonnal 



Felelős: Polgármester, Kiss Béla  

 

 

 

Szabó Loránd 

önkormányzati képviselő 


