Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 2. pontja
szerinti kikötésekkel és azok pályázó részéről történő teljesítésével illetőleg
tudomásulvételével hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és
a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó
általi aktiválásához, továbbá biztosítja, hogy az érintett ingatlan a kötelező
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Koppány HOLDING
Zrt. (7200 Dombóvár, Szabadság u. 21.; adószám: 23520509-2-17) által a DDOP2.1.1/A.B-12 kódszámú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című
konstrukció pályázati felhívására a 2012. évben benyújtásra kerülő pályázathoz 1.
pontban megadott hozzájáruláshoz az alábbi kikötéseket szabja:
2.1. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat megvalósítását kizárólag abban az
esetben kezdheti meg, ha az azzal kapcsolatos részletekről – így különösen a
létrejött vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és tulajdonjogi kérdésekről,
valamint a szakmai koncepció részleteiről (műszaki, képzőművészeti,
zöldterület-rendezési és egyéb elemek) – az önkormányzattal írásbeli
megállapodást kötött, amelyet a 2012. szeptember 13-i képviselő-testületi
ülésre elő kell készíteni.
2.2. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatot kizárólag a 2.1. pontban foglalt
megállapodásban rögzítettek szerint hajthatja végre.
2.3. A pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat semmilyen felelősséget
nem vállal a pályázat végrehajtásának bármilyen okból történő lehetetlenné
válása esetére.
2.4. A pályázó a részletes megvalósíthatósági tanulmányt a 2012. szeptember 13-i
képviselő-testületi ülésre köteles jóváhagyás céljából a testületnek benyújtani.
3. Dombóvár Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat megfelelő szakmai
tartalmának összeállításához a Koppány HOLDING Zrt. rendelkezésére bocsátja a
Helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezéseit, – a vonatkozó, a szellemi
alkotások védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések megtartása mellett – a
Múzeum fejlesztésére vonatkozó építési engedélyes tervet, valamint a belváros
rehabilitációjára vonatkozó terveket.
4. A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített kikötések együttes teljesítése esetén
tekinti érvényesnek az 1. pontban megadott hozzájárulását. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2. pontban rögzített kikötéseket
tartalmazó tulajdonosi nyilatkozatot aláírja.
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