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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én tárgyalta a Régió-Bész Zrt. kérelmét a
városközpontban megvalósítandó sétány kialakításáról, amelyet pályázati forrás bevonásával kíván megvalósítani. A kialakítandó sétány vázlatait, elképzeléseit a Képviselő-testület már előzőleg, a fent hivatkozott előterjesztés mellékletéből megismerhette.
A fejlesztéssel érintett Dombóvár belterület 782/4 hrsz.-ú, „közterület” megnevezésű ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi. A Koppány HOLDING Zrt. 2012. 08.
17-ei kérelmében jelezte, hogy ezért Dombóvár Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak, nyilatkoznia szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához,
annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A kérelmet az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.
A hivatkozott levél tartalma alapján, a korábbiakhoz képest a pályázatot nem a
Régió-Bész Zrt. nyújtja be, hanem a Koppány HOLDING Zrt. (7200 Dombóvár, Szabadság utca 21.; Adószám: 23520509-2-17).
A Képviselő-testület a 242/2012. (VIII.9.) Kt. határozatában már támogatását fejezte ki a „Hamulyák-sétány” kialakítására vonatkozóan, így a tulajdonosi nyilatkozat
kiadásának – úgy gondolom – nem lehet akadálya.
Feltétlenül szükségesnek tartom azonban rögzíteni, hogy abban az esetben, ha a
pályázat pozitív elbírálásban részesül, Dombóvár Város Önkormányzata külön megállapodást kössön mind a fejlesztés végrehajtására, mind pedig a fenntartási időszakra
vonatkozóan a Koppány Holding Zrt.-vel. Ebben a megállapodásban kell azokat a nyitott kérdéseket rendezni, amelyek a pályázat és annak megvalósítása kapcsán felmerülhetnek. Ilyen kérdésként merül fel többek között a kötelező fenntartási időszak alatti
üzemeltetés, karbantartás, pótlás, továbbá a kötelező fenntartási időszak végével történő tulajdoni kérdések rendezése (értsd.: marad-e a pályázó tulajdonában a pályázat
által létrehozott vagyon, vagy azt átadja az önkormányzat részére, ha igen, akkor milyen módon). A pályázói oldalról érkezett egy megállapodás-tervezet, melyet nyertes
pályázat esetén a hivatal munkatársai kiegészítenek a szükséges adatokkal és a javasolt, tulajdonosi érdekeket képviselő szövegezéssel.
Amennyiben az előterjesztésben bemutatottakkal egyetértenek, kérem a fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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 – az
önkormányzattal írásbeli megállapodást kötött.
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.
A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített kikötések együttes teljesítése esetén tekinti érvényesnek az 1. pontban megadott hozzájárulását.
3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot adja ki, és nyertes
pályázat esetén a 2. pontban rögzített kikötések figyelembevételével a 2.1. pont
szerinti megállapodást hagyja jóvá és írja alá.
Határidő: a tulajdonosi nyilatkozat kiadására 2012. szeptember 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Tóthné Sudár Beáta
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Melléklet – Koppány HOLDING Zrt. kérelme

1. sz. melléklet – Koppány HOLDING Zrt. kérelme

