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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dombóvári Zöldküllő Egyesület 2 pályázatot is benyújtott a Dombóvári HACS 
Egyesület által meghirdetett helyi felhívásokra, melyek közül a gunarasi kerékpáros 
pihenők felújítását tartalmazó támogatási kérelme már pozitív elbírálásban részesült. Az 
Egyesület ESZA felhívásra beadott pályázata rendezvények, szemléletformáló 
programok lebonyolítását tartalmazza, melyet a Magyar Államkincstár Tolna Megyei 
Igazgatósága jóváhagyásra felterjesztett az Irányító Hatóság részére, de döntés még nem 
érkezett. A projekt a kerékpáros rendezvények, klubfoglalkozások mellett a felelős 
kutyatartás fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet egy programsorozat 
szervezésével, melyhez az alábbi eszközök beszerzése szükséges: 

 

- 3 db akadálypálya,  
- 1 db hengerpálya, 
- 1 db lyukas fal akadály,   
- 1 db magas palló,  
- 1 db szlalom pálya. 

 
A Képviselő-testület a 229/2019. (VI. 27.) Kt. határozatában a Katona József utca 37. 
szám alatti, 1414/31 hrsz.-on nyilvántartott Dombóvári Ifjúsági Sporttelepen kialakított 
kutyafuttató térítésmentes biztosításáról döntött a Dombóvári Zöldküllő Egyesület 
számára azzal, hogy Egyesület a fent megnevezett ESZA projekten belül beszerzett és a 
fentiekben részletezett kutyás eszközöket - melyek értéke bruttó 1.995.000 Ft - 
térítésmentesen az önkormányzat használatába adja a Tinódi Ház mellett kialakított 
kutyafuttatóba történő elhelyezés céljából. 
 
Mivel az Egyesület még nem rendelkezik támogatói döntéssel, javaslom, hogy az 
eszközök vételárát az önkormányzat támogatás formájában előlegezze meg azzal, hogy 
amennyiben a pályázat elbírálásáról a pozitív döntés megérkezik, az Egyesület a 
támogatás összegét visszatéríti az önkormányzat számára. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
visszatérítendő támogatás biztosításáról a Dombóvári Zöldküllő Egyesület 

számára eszközök vásárlásához 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Zöldküllő 
Egyesület TOP-7.1.1-16-H-046-3 azonosító számú felhívására benyújtott támogatási 
kérelmében szereplő eszközök beszerzésére bruttó 1.995.000,- Ft támogatást biztosít 
azzal, hogy az Egyesület a pályázatának pozitív elbírálását követően a támogatás 
összegét visszatéríti az önkormányzat számára. 
 

2. Az Egyesület továbbra is vállalja, hogy a HACS projekt keretében beszerzett 
eszközöket térítésmentes használatba adja a Tinódi Ház szomszédságában lévő, 



1294/16 hrsz.-ú területen kialakított kutyafuttatóba történő elhelyezés céljából, 
melynek telepítése az önkormányzat feladata. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határid ő: 2019. szeptember 15. – a támogatási szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda  
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 

 


