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Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan idén tavasszal is megjelentek azok a hazai pályázatok,
melyek a város intézményeinek működését, fejlesztéseit támogatják.
1. Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása
Pályázat célja: az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai
támogatása.
Pályázók köre:
Támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, amely vagy muzeális
intézményt tart fenn, vagy a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes
vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális
intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési
megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer
forinttal/forint értékben fogja támogatni.
Pályázható alcélok:
b.) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek
szakmai támogatása:
ba.) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen állandó
kiállítások megvalósítása és felújítása,
bb.) infrastrukturális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztató terek
és tanulmánytárak kialakítása).
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
Támogatás mértéke:
A megítélt támogatás intézményenként nem haladhatja meg a bruttó 4 millió forintot.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 09.
Tervezett fejlesztés:
A Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésének I. ütemére (arculati elemek, logó, állandó
kiállítások design stratégiája) épülve jelen pályázat keretében a II. ütem megvalósítása
a cél:
• Belsőépítészeti átalakítások, a fennmaradó kiállítóterek (130m²) felújítása, bővítése
a korábbi fejlesztési koncepció folytatásaként: falbontások, nyílászárók
megszüntetése-áthelyezése, festés.
• Kiszolgáló helyiségek, iroda helyiség, vizesblokkok áthelyezése, akadálymentesítés
(25m²).
• Beltéri információs terminál beszerzése: információs és tájékoztató anyagok, 3D-s
rekonstrukciók, képi és hangfelvételek lejátszása, tanulmányok, óvodai- iskolai
foglalkoztatók.

• A terminál szakmai tartalmának összeállítása helyi és külsős szakértők bevonásával.
A fejlesztés teljes költsége tervezői költségbecslés és indikatív árajánlat alapján: bruttó
…….Ft. A pályázathoz saját erő nem szükséges.

Melléklet:
• Együttműködési megállapodás Földi István Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjteménnyel
• Helyszínrajz – belső átalakítás
2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Pályázat célja:
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.
Pályázók köre:
Közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési
megállapodás keretében működtető települési önkormányzat.
Pályázható tevékenységek:
• műszaki technikai eszközállomány,
• berendezési tárgyak,
• épület karbantartása, felújítása.
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás
Támogatás mértéke:
A támogatás mértékét az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt
önrészt alapul véve, arányossági számítással kell megállapítani. A támogatás minimális
mértéke: 100.000,- Ft- a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt
önrész kilencszeresét. A támogatás bruttó összeg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 29.
Tervezett fejlesztés:
A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. által beszerzett indikatív árajánlatok
alapján az alábbi eszközök beszerzésére irányul a pályázat:
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A beszerzendő eszközök tervezett költsége mindösszesen bruttó 1.242.079,- Ft, melyhez
az önkormányzat bruttó 500.000,- Ft saját erő biztosítását vállalja.

3. Fejlesztési pályázat benyújtása útfelújításra
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására.
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának
fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati
tulajdonú, belterületi közlekedés infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Fenti fejlesztési célok közül az önkormányzat csak egyre adhatja be a pályázatát.
A pályázati alcélok között szerepel a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak
felújítására irányulnak.
Mivel a pályázati célok egy részével kapcsolatban már döntött a tisztelt Képviselőtestület (Szabadság utcai orvosi rendelő, bölcsőde felújítása), ezért célként javaslom a
Széchenyi utca aszfaltburkolatának felújítását.
Az egyirányú utca aszfaltburkolata az elmúlt időszakban történt közműfelújítások (vízés csapadékvíz elvezetés) miatt csak helyenként került helyreállításra, melyek nem
minden esetben valósultak meg jó minőségben. A teljes útszakasz aszfaltozása
mindenképpen felújítást igényel.
Pályázat jellemzői:
- Beadási határideje 2018. május 2.
- Vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető
- Támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 75%-a (önerő 25%)
- Maximálisan igényelhető támogatás összege 30 millió Ft
- A támogatás bruttó összeg, amelyből áfa nem igényelhető vissza (a támogatás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolni).
Benyújtandó dokumentumok:
• Árajánlat vagy tervezői költségvetés
• Saját forrás biztosítására vonatkozó határozat

• Tulajdoni lap, hogy az út önkormányzati tulajdonban van
• Fényképek
• Jogerős hatósági engedély vagy tervezői nyilatkozat, hogy a tervezéshez
nem szükséges hatósági engedély
A Széchenyi utca felújítására Dománszki József elkészítette a költségvetést, ami szerint
a felújítás várható költsége bruttó 11.870.000,- Ft (9.345.000, Ft + áfa) (meglévő
útburkolat kiegyenlítése, kátyúzás, aszfaltrács terítése, új kopó réteg, közművek
aknafedeleinek szintbe helyezése).
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok
elfogadását!

I. Határozati javaslat
pályázat benyújtásának támogatásáról
a Kubinyi Ágoston Programra
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja támogatási
kérelem benyújtását a Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi
Ágoston Program) meghirdetett pályázati felhívás B.) alcéljára a Földi István
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közérdekű muzeális gyűjteményének
infrastrukturális fejlesztésére a mellékletként csatolt vázlatterv alapján.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás feltételeinek
megfelelően 5 éven keresztül évente minimum 500 ezer forinttal vagy 500 ezer forint
értékben támogatja az intézményt. Erre a város költségvetésében forrást biztosít.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására és aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. május 09. – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

II. Határozati javaslat
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja támogatási
kérelem benyújtását a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra meghirdetett
pályázati felhívásra a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. műszaki-technikai
eszközállományának és berendezési tárgyainak fejlesztésére.

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges bruttó 500.000,- Ft önrészt biztosítja
10/2018. (III. 2.) költségvetési rendelete 2. melléklet V. alcím Egyéb működési
kiadások 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1. Tinódi
Ház Nkft. során.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2018. április 29. – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.

III. Határozati javaslat
fejlesztési pályázat benyújtásáról
a Széchenyi út aszfaltburkolatának felújítására
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
önkormányzat bruttó ……………. Ft + áfa összegű fejlesztési pályázatot nyújtson
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melynek
keretében a dombóvári 679 hrsz.-ú, kivett közterület megnevezésű, a valóságban
Széchenyi utca aszfaltburkolatának felújítását kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület a pályázat…………. Ft összegű önerejét Dombóvár Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat kidolgozására és annak
benyújtására.
Határidő: 2018. május 2. – pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Pénzügyi Iroda

Molnár Tünde
Humán Bizottság elnöke

