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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület pályázatot nyújtott be HACS forrásra a 
Szállásréti-tó környékének fejlesztésére. Ennek keretében természetvédelmi és egészség 
tematikájú, közösségi életre alkalmas nyitott tér rendezése, kisléptékű infrastrukturális 
fejlesztés valósul meg, melynek eredményeként a Szállásréti-tó és környéke - a 
városközponthoz közeli elhelyezkedése miatt - a jövőben, a mindennapok során 
pihenőkertként is funkcionálhat.  
 
A beruházás tervezett műszaki-szakmai tartalma:  
 

- 2468 m2 agyagos dolomit zúzalékos és 740,7 m2 zúzalékos járda-sétaút 
kialakítása, 

- 87,7 m fóliával bélelt árok és 15,6 m beton kis elemmel burkolt árok kialakítása, 
valamint 5,7 m cső áteresz építés, (nagy és a kis tó közti átjáró kialakításához 
kapcsolódó új vízbefolyó árok készítése),  

- 12 db emlékszikla áthelyezésének munkadíja, 
- 1 db vízkiemelő szélkerekes szivattyú telepítése és zsomp (folyadékgyűjtő 

mélyedés, ülepítő cső) elhelyezés, 
- felesleges föld helyszínen történő elterítése, árok és járda mellett padka készítés 

és füvesítés 985,9 m2-en. 
 
A teljes beruházás költsége bruttó 12.031.350 Ft, ebből az elnyert támogatás összege 
9.999.980 Ft. A projekt megvalósításához az Egyesületnek 2.031.370 Ft önerőre van 
szüksége. A Dombóvári HACS Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága által már elfogadott 
támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága formailag, 
illetve szakmailag is ellenőrizte és támogatásra jogosultnak ítélte meg, a pályázat 
jelenlegi státusza: szerződéskötés alatt.   
 
Mivel a beruházással önkormányzati terület fog megújulni, kérem a határozati javaslat 
elfogadását az Egyesület számára önerő biztosítása érdekében. 
 

 
Határozati javaslat 

önerő biztosításáról a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület számára a HACS 
forrásra benyújtott pályázata megvalósítása céljából 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Kapos-
hegyháti Natúrpark Egyesület részére vissza nem térítendő támogatásként biztosítja a 
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00171 azonosítószámú nyertes pályázata 
megvalósításához szükséges önrész összegét, 2.031.370 Ft-ot az önkormányzat 2019. 
évi költségvetése terhére. 
  



 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2019. augusztus 15. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
         Szabó Loránd 
          polgármester 
 
 


