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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2018. (II. 5.) Kt. 
határozatával döntött az önkormányzati fejlesztési célú hitelfelvételről, valamint a 
megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározásáról. Az „Egészségügyi alapellátás 
intézményi- és eszközfejlesztése” fejlesztési célnál a Szabadság u. 2. szám alatti orvosi 
rendelő energiatakarékos felújítását határoztuk meg. 
 
A megvalósítandó munkálatok a tervezett és a szakhatóság által előírt követelmények 
figyelembevételével az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: 
 

− Külső homlokzat és födém hőszigetelése 
− Homlokzati nyílászárók cseréje 
− Rendelők világításának cseréje 
− Főbejárati portál átépítése 
− Kazáncsere 

 
Indikatív árajánlat alapján az elvégzendő munka becsült értéke bruttó 43.300.360,- Ft. 
 
A hitelkérelem időpontjában a tervezett munka (mely bővebb műszaki tartalommal 
rendelkezett) becsült értéke 61.696.281,- Ft volt. A hitelszerződés mozgásteret biztosít 
az önkormányzatnak az öt fejlesztési cél közötti költségátcsoportosításra. Ezek az 
átcsoportosítások a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések 
alapján meg is történtek. Így az orvosi rendelőre, mint az utolsóként megvalósítandó 
fejlesztési célra jelenleg bruttó 41.566.019,- Ft áll rendelkezésre. A munkálatok 
becsült tervezői költsége bruttó 1.734.341,- Ft-tal haladja meg a hitelből még 
rendelkezésre álló fedezetet. Ez az összeg a közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
módosulhat. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvár, Szabadság utca 2. szám alatti orvosi rendelő felújításához szükséges 

önrész biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szabadság u. 
2. szám alatti orvosi rendelő felújításának műszaki tartalmát az alábbiak szerint, és 
ennek megfelelően rendeli el a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítását: 
 

- Külső homlokzat és födém hőszigetelése 
- Homlokzati nyílászárók cseréje 
- Rendelők világításának cseréje 
- Főbejárati portál átépítése 
- Kazáncsere 



 
2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a biztosítja az 

orvosi rendelő felújításához szükséges fedezetet, melynek forrása a fejlesztési 
hitelből megvalósított beruházásokra fel nem használt összeg - bruttó 41.566.019,- 
Ft - , melyhez – a tervezői költségbecslés alapján – az egyéb bevételek terhére 
további bruttó 1.734.341,- Ft-ot biztosít azzal, hogy a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás eredménye alapján a Képviselő-testület szükség esetén 
módosítja a felújítás megvalósítására elkülönített keretet. 

 
Határid ő: azonnal – közbeszerzési eljárás megindítása 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


