
3. számú előterjesztés 
Egyszerű többség 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. július 30-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy:  Szökőkút kialakítása a Tinódi Ház előtti téren 
 
 
 
Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester 
 
 
 
Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:  Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  
    Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
    dr. Szabó Péter jegyző 
  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2018 (III. 1.) Kt. 
határozatával döntött a Tinódi Ház előtti tér hitelből történő fejlesztéséről, majd 2019. 
július 22-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elfogadta a térrendezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményét. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre 2019. 
július 30-án kerül sor. A térrendezésre biztosított összegből megvalósul a közlekedő 
utak kialakítása és térburkolása, valamint a csapadékvíz-elvezetés kérdésének 
megoldása.  
 
Az eredeti tervek szerint a tér középpontjába került volna áthelyezésre a Tinódi 
szobor, mely ötletet a szobor „egyoldalisága” miatt a helyi művészekből álló Tinódi 
Art csoport elvetette. Ugyanakkor a téren andezit kiskockából kialakításra kerül az 
északi sétánytól a tér középpontjáig egy burkolat installáció (vízfolyás benyomását 
„keltve”), illetve az északi részen egy ivókút is lesz, így a tervező a tér fókuszában - 
víz témáját követve - egy szökőkút kialakítását javasolta. Egy főtérhez mindenképp 
szükséges valamilyen attrakció, mely a környező megyeszékhelyeken, városokban is 
általában a vízre épít. 
 
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervben és az annak költségvetésében nem 
szerepelt a szökőkút beszerzése, illetve üzembe helyezése. A kormányzati hitelből 
megvalósuló beruházások közül a Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása az 
egyedüli projekt, amelynek megvalósítására az önkormányzat még nem indított 
közbeszerzési eljárást, de az előkészítés jelen szakaszában már látható, hogy nem 
marad annyi fedezet a hitelkeretben, amely szökőkút beszerzésére elegendő lenne, 
ezért azt saját forrás terhére javaslom finanszírozni. 
 
A megvalósítani kívánt szökőkút egy 3 méter átmérőjű, kör alakú medencében 
elhelyezett téralkotás (a kép mellékletben csatolt), melynek vízmélysége 50 cm. A 
gépház a szökőkút mellett, a térkő alatt fog működni. A vízmagasság és a 18 
színárnyalatot felvonultató, folyamatosan változó led fények tetszés szerint állíthatóak, 
időzíthetőek, szabályozhatóak. A vízoszlop maximum magassága 5 méter, a javasolt 
2,5 méter. A rendszerhez tartozik egy automata vegyszeradagoló, mely folyamatosan 
gondoskodik a megfelelő vízminőségről. A víz tisztaságát segíti továbbá a speciális 
égetett kvarchomok is. A rendszer egy kiváló minőségű német technológia. 
 
A szökőkút beszerzésének és telepítésének összköltsége indikatív árajánlat alapján 
bruttó 3.814.267 Ft, ezért 3.900.000 Ft keretösszeg elkülönítését indítványozom a 
2019. évi költségvetés terhére. 
 

 
Határozati javaslat 

szökőkút kialakításáról a Tinódi Ház előtti téren 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Tinódi Ház 

előtti téren szökőkút kialakítását, melynek finanszírozására bruttó 3.900.000 Ft-os 
keretösszeget különít el az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 



2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a téralkotás kivitelezésére 
irányuló beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötésre. 

 
Határid ő: 2019. augusztus 2. – a beszerzési eljárás indítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
         polgármester 


