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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóvár Város Önkormányzatának CLLD forrás keretében támogatott úgynevezett 

„kulcsprojektjének” szakmai tartalommódosítása jelenleg zajlik. A módosítás során a 

már meglévő Szigeterdő mellett új helyszínként kerül bevonásra az egykori zeneiskola 

épülete, mely felújítását követően túlnyomórészt közösségi funkciókat lát majd el.  

A veszélyhelyzetben testületi hatáskörgyakorlás során hozott 96/2020. (XI.27.) 

polgármesteri határozattal, majd a testület 171/2022 (VIII.17.) Kt. határozatával 

született döntött arról, hogy a Szigeterdőben megvalósult szabadtéri fejlesztési elemek 

(játszótér, street-workout pálya, mini kosárlabdapálya) költségeire az önkormányzat a 

szükséges fedezetet saját egyéb forrásai terhére önerőből biztosítja, tehát saját 

forrásból finanszírozott projektelemként kezeli. A szabadtéri elemek összköltsége 

bruttó 7.500.000 Ft volt.  Az Irányító Hatóságtól kapott tájékoztatás alapján a projekt 

megvalósítási helyszínein támogatásból finanszírozott projektelemek létrehozása is 

szükséges, így célszerű a már szabadtéri fejlesztési elemek projektbe történő 

visszaemelése és pályázati forrásból történő elszámolása. Ennek hatására a Szigeterdő, 

mint projekthelyszín és a hozzá kapcsolódó indikátor elismerhető válik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat 

a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 azonosító számú, „Szigeterdei Közösségi 

Tér kialakítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó egyes döntések módosításáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben 

képviselő-testületi hatáskörgyakorlás során hozott 96/2020 (XI. 27.) polgármesteri 

határozat alábbi rendelkezését visszavonja: „A Szigeterdőben 2019-ben létrehozott 

fejlesztési elemek költségeire Dombóvár Város Önkormányzata a szükséges 

fedezetet saját egyéb forrásai terhére önerőből biztosítja.” 

 

2. A Képviselő-testület a 171/2022. (VIII. 17.) Kt. határozatának alábbi 2. pontját 

visszavonja: „2. A Képviselő-testület megerősíti a 96/2020. (XI. 27.) polgármesteri 

határozatot, miszerint a projekt keretien belül Dombóvár Város Önkormányzata a 

saját forrása terhére biztosítja a szigeterdei szabadtéri elemek megvalósításával 

összefüggő bruttó 7.500.000,- Ft-ot.” 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2018-00032 azonosító számú, „Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása” 

elnevezésű projektet érintően a Szigeterdőben 2019-ben létrehozott fejlesztési 

elemekkel kapcsolatos változásról az érintett szervezeteket tájékoztassa. 
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