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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. 
határozatával (továbbiakban: Határozat) döntött a 2019. évi lakossági járdaprogram 
elindításáról. A Határozat továbbá magában foglalta, hogy a beérkezett igényekről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 30 napon belül dönt. A programban 100-120 ingatlan 
részvételével kalkuláltunk összesen 3000 m2 járdafelület erejéig a végrehajtásához 
eredetileg elkülönített 12.000.000,- Ft összegű fedezetre tekintettel. Tekintettel arra, 
hogy a programra nagyon sok kérelem érkezett, és az előzetes költségszámítások 
szerinti 12.000.000,- Ft-os keret felhasználásra került, a Képviselő-testület a legutóbbi 
ülésén további 2.000.000,- Ft-ot biztosított a programra. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a legutóbbi ülésén jóváhagyott 21 db kérelem 
megvalósításához 2.073.600,- Ft anyagköltség szükséges a keret még fennmaradó 
részéből, amit 2.117.550,-Ft. A fennmaradó szabad keretösszeg mértéke így jelenleg 
43.950,- Ft.  
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta további 5 db kérelem került benyújtásra, és 
továbbiak érkezésére is számítani lehet. Ezekre már nem elég a fennmaradó 
keretösszeg. Az 5 ingatlan 147.5 m2 járdafelületet érint, anyagköltsége 597.375,- Ft. 
Így szükséges legalább további 553.425,- Ft biztosítása a 2019. évi költségvetés 
terhére. Azonban ahhoz, hogy a várható további kérelmeket is támogatni tudjuk, 
javaslom a járdaprogramra elkülönített keretösszeget további 1 millió Ft-tal 
megnövelni. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a jelen testületi ülés előtt fog dönteni a még jóvá 
nem hagyott kérelmekről. 
 
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
az önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására biztosított keretösszeg 

megemeléséről 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. 
határozata szerinti önkéntes lakossági járdaprogram végrehajtására az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében elkülönített, és a 302/2019. (X. 1.) Kt. határozattal 
módosított keretet további 1 millió Ft-tal megemeli, és ezzel 15 millió Ft-ra módosítja. 
 
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 


