
   
 

Z Á R Ó  S Z A K M A I  B E S Z Á M O L Ó  
 
Alulírott Sótonyi Györgyné polgármester Csombárd Községi Önkormányzat (székhelye: 7432 
Csombárd, Kossuth u. 45/C.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek 
Vidékfejlesztési Egyesület - Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség 
megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” VP6-19.2.1.-31-
1.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3024824252 projekt azonosító számú, 
3049034643 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 3/6 
hrsz-ú, 3/1 hrsz.-ú, a 123/2 hrsz-ú ingatlanokon a „Helyi örökségek környezetének 
infrastrukturális fejlesztése Csombárdon” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek 
valósultak meg: 
 
A Csombárd Kossuth Lajos u. 45/C (Csombárd 3/6 hrsz) helyszínen kültéri közösségi tér került 
kialakításra, amelyben és annak közvetlen környezetében mindenki számára lehetőség nyílik 
a környezettudatos tevékenységek megismerésére, helyi civil szervezetek kisebb 
összejövetelére. 
 
A projekt keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: 
Csombárd Kossuth Lajos u. 45/C (Csombárd 3/6 hrsz) 
Kültéri szemetes – 2 db 
Piknik asztal – 2 db 
Klasszikus Hargita pad 3 személyes – 4 db 
Virágláda – 2 db 
Kültéri szemetes – 2 db 
 
Csombárd Kossuth Lajos u. 3/1 hrsz 
Virágláda – 1 db 
Kültéri szemetes – 1 db 
Piknik asztal – 1 db 
Klasszikus Hargita pad 3 személyes – 2 db 
 
Csombárd Kossuth Lajos u. 123/2 hrsz 
Virágláda – 2 db 
Kültéri szemetes – 1 db 
Piknik asztal – 1 db 
Klasszikus Hargita pad 3 személyes – 2 db 
 
A kommunikációs tevékenység keretében 100 db A/5 méretű színes kivitelű, 2 oldalas 
prospektus készítettünk el, amely bemutatja a fejlesztés előtti és utáni állapotot. 
 
A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db 
projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került. 
 
A projekt eredményeként a helyi gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság által egyaránt 
igénybe vehető, a természeti környezetben található Közösségi tér került építésre, mely aktív 
színterévé válik a környezettudatos szemléletmód terjesztésének. Az eszközök beszerzésével 
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javítottuk a településképet és a környezet védelme érdekében további kültéri szemetesek 
kerültek kihelyezésre, így az eldobált szemét mennyisége is jelentősen csökkent.  
 
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján Csombárd nem tartozik a társadalmigazdasági és 
infrastrukturális szempontból kedvezményezett, a jelentős munkanélküliséggel sújtott és a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős 
munkanélküliséggel sújtott települések közé. A település Korm. rendelet 3. sz. melléklete 
alapján átmenetileg kedvezményezett település jegyzékén szerepel. 
 
Csombárd település lakosságszáma a KSH Helységnévtárban szereplő 2020 január 01-jei 
adatok 225 fő, így a tervezett fejlesztés 1000 fő alatti településen valósul meg. 
 
Csombárd Községi Önkormányzat már a „Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki 
örökség megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” című VP6-
19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az 
Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak. 
 
A fejlesztés helyi védelem alatt álló épület közvetlen környezetét érinti. Csombárd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 29.) 
számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a Csombárd helyi védett 
építészeti örökségének jegyzékét, amely alapján a 4. hrsz-en található „gazdasági épület”, 
amely a Csombárd 3/6 hrsz-en tervezett Közösségi tér közvetlen szomszédságában található. 
A szintén védett „II. világháborús emlékmű”, illetve a „kereszt” a 3/1 hrsz-en található, a 
Projekt részben a Csombárd 3/1 hrsz-ú ingatlanon valósult meg, mivel a beszerzett eszközök 
ezen a helyszínen is elhelyezésre kerültek.  
 
A projekt komplex, melynek keretében megvalósult az önállóan nem támogatható 
tevékenység közül a Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása és a Kommunikációs 
tevékenység. A Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása keretében kihelyezésre kerül a projekt 
tábla, fényképes dokumentáció készítünk a projekt előre haladásáról. A Kommunikációs 
tevékenység keretében szórólapot és ismeretterjesztő anyagot készítettünk a fejlesztésről, 
melyben bemutattuk a fejlesztés előtti és utáni állapotot.  
 
A projekttel összhangban a Csombárd kulturális és természeti környezetét, valamint vidéki 
örökség megőrzése, hasznosítása érdekében kifejtett, valamint a környezettudatosságot 
szolgáló tevékenységekről tájékoztatást adtunk a helyi lakosságnak. 
 
A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően 
eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került. 
 
 

Sótonyi Györgyné 
polgármester 
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