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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület pályázatot nyújtott be HACS forrásra 
leromlott állapotú, helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt álló zöldfelület 
közösségi célú infrastrukturális fejlesztése céljából. Ennek keretében a civil szervezet 
a dombóvári 2162 helyrajzi számon nyilvántartott Szállásréti-tó környezetének 
fejlesztését kívánja megvalósítani a tó partján elhelyezkedő, az elmúlt években már 
egyre több egészségmegőrző és kulturális tematikájú közösségi rendezvény 
helyszíneként szolgáló közkert – Szerenád-mező - környezetrendezése, fejlesztése 
révén. 

A Dombóvári HACS Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága által már elfogadott 
támogatási kérelmet jelenleg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága 
vizsgálja, és hiánypótlás keretében felszólította az Egyesületet a projekt fenntartási 
időszakának végéig szóló (mely a projekt zárását követő 5 év) bérleti, vagyonkezelési, 
vagy egyéb jogcímen, birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító 
szerződés benyújtására a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.  

A projekt keretében az alábbiak megvalósítását tervezi az Egyesület: 
- vízkiemelő szélkerék üzembe helyezése,  
- a patak- és tómeder kimélyítése (földmunka), mikrodombok kialakítása 

(helyben kitermelt földből), terepkiegyenlítés (az egykori focipálya helyén),  
- a meglévő „ballagási” kövek áthelyezése (az új útvonalhoz igazodva), átjáró 

kialakítása az új vízbefolyó felett (hídgyűrűs megoldással),  
- ivókút kihelyezése, stabilizált sétaút-hálózat kialakítása (924 m2) 
- kerékpárparkoló kialakítása (U-támasz 4 db),  
- gyepesítés (egykori focipálya), faültetés, cserje- és évelőfoltok kialakítása, 
- padok kihelyezése (4 db), információs és tájékoztató táblák kihelyezése (a 

helyi védett területek és a natúrpark bemutatása 2 db). 

Ahhoz, hogy az Egyesület kérelme pozitív elbírálásban részesüljön, a hiánypótlásra 
kiírt feltételeknek teljesülniük kell. 

Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
használati szerződés megkötéséről a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel 

HACS pályázat megvalósítása céljából 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettel a TOP.7.1.1-16-H-ERFA-
2019-00171 azonosítószámon nyilvántartott támogatási kérelem megvalósításhoz a 
fenntartási időszakának végéig - a projekt zárását követő 5 évre - szóló használati 
szerződés megkötésére a dombóvári 2162 helyrajzi számú ingatlant (Szállásréti-tó 
környezete – Szerenád-mező) érintően. 
 
Határid ő: azonnal – a használatba adási szerződés megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

Szabó Loránd 
 polgármester 


