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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 5-i
ülésén a 201/2016. (V. 5.) számú, Tüskei Iparterület fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtásáról szóló Kt. határozattal elfogadta a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében meghirdetett ipari parkok, iparterületek fejlesztésére kiírt
felhívásra a támogatási kérelem benyújtását.
2016. május 30-án Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása
címmel benyújtásra került a pályázatunk. Ezen támogatási kérelemről - mint ahogy sok
más TOP-os pályázatról - egy év elteltével sem született döntés. Azonban kiírásra
került újból az ipari parkok és iparterületek fejlesztésére vonatkozó felhívás TOP1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése címmel. Javaslom, hogy ismét kerüljön
benyújtásra a támogatási kérelem, hiszen a Tüskei Iparterület címre keresztelt projekt
jelentős szerepet játszik a helyi gazdaságfejlesztésben a munkahelyek megtartásával és
újak létesítésével, kedvezőbb infrastrukturális körülmények kialakításával, és új
közművek kiépítésével.
Az előző kiíráshoz képest a támogatás összege 500 millió forintról 320 millió
forintra csökkent, valamint kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek közé bekerült az elektromos járművek használatához szükséges
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése, amennyiben a projekt keretében parkolóhely
fejlesztése és létesítése valósul meg. Így a tavalyi támogatási kérelem átdolgozása
szükséges, hiszen a keretösszeg is csökkent, valamint parkolóhelyek kialakítása
szerepel a fejlesztési céljaink között, ezért elektromos autó töltő-állomás kiépítése is
szükséges. A fejlesztési célok azonban ugyanazok, mint az előző évben:
1. Gunarasi út – 61. sz. út közötti iparterület fejlesztése (szilárd burkolatú
utak, közvilágítás, ivóvízvezeték tüzi vízcsapokkal, gázvezeték kiépítése és
fejlesztése)
2. Új iparterület kialakítása a Gunarasi úttól D-re eső hat hektáros területen
A 2016-ban benyújtott pályázati kérelemhez szükséges üzleti tervet, valamint költséghaszon elemzést az Aqualor Kft. készítette. Javaslom, hogy a jelenleg is szükséges
dokumentumok elkészítésére a cég érdekeltségébe tartozó egyéni vállalkozót kérjük
fel, hiszen a költségcsökkentés érdekében az Önkormányzatot így nem terheli ÁFA
fizetési kötelezettség, másrészről az említett egyéni vállalkozó már beható ismerettel
rendelkezik a pályázattal kapcsolatban.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
a Tüskei Iparterület fejlesztésére irányuló újabb pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
TOP-1.1.1-16 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívás
keretében a Tüskei Iparterület fejlesztésére és új iparterület kialakítására
támogatási kérelmet nyújtson be az önkormányzat.

2. A Képviselő-testület a támogatási kérelemhez szükséges dokumentumok
elkészítésére W. Somogyi Bernadettet bízza meg, aki a korábbi tervező cég
érdekeltségébe tartozó személy. A vállalkozói díj finanszírozására a Képviselőtestület a város 2017. évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím III.
Dologi kiadások alcím 6. Város- és községgazdálkodás keret terhére 490.000.Ft-ot különít el.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a támogatási kérelem konzorciumi
formában kerüljön benyújtásra a Dombó-Land Kft.-vel közösen, mely során a
konzorciumvezető Dombóvár Város Önkormányzata. A Dombó-Land Kft.
konzorciumi partnerként az alábbi feladatokat látja el: tervezéssel,
közbeszerzéssel, valamint projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek.
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