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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatok már régóta hozzá vannak szokva, hogy az állam részéről rengeteg 
szerv, sok alkalommal ellenőrzi a munkájukat, nézik a szabályosságot, felügyelik a 
kötelező feladatok megfelelő színvonalon való végzését. Legutóbb a Kormányhivatal 
közegészségügyi szerve jegyzőkönyvezte, hogy a Szabadság u. 2. alatt működő orvosi 
rendelő külső falán repedés található, melynek kijavítására szólított fel bennünket. (A 
rendelő felújítására pályázatot nyújtottunk be, melyet a Fidesz képviselői – köztük a 
dombóváriak is – nem támogattak.) 
 
Úgy gondolom, joggal vetődik fel a kérdés, hogy a kötelező állami feladatellátás 
tekintetében vajon a központi szervek eleget tesznek-e a számukra jogszabályilag 
meghatározott feladatok megfelelő szintű ellátására. Dombóvárt érintően négy kiemelt 
témát látok, ahol évek óta csak ígérgetés megy, előrelépés nem tapasztalható. Fontos, 
hogy városunk lakói tisztában legyenek vele, az alábbi fejlesztések csak állami 
szerepvállalással történhetnek, az önkormányzat csak segíteni tudja a megvalósítást: 
 
1. Új mentőállomás építése 
2. Szakorvosi rendelő felújítása 
3. Új uszoda építése 
4. 611-es út dombóvári, belterületi szakaszának rekonstrukciója 
 
1. A dombóvári mentőállomás épülete elavult, földrajzi fekvése rendkívül 

kedvezőtlen. Kb. 3 évvel ezelőtt vállaltuk, hogy egy új mentőállomás koncepció 
tervét elkészítjük. Vállalásunkat teljesítettük, a terveket jóvá hagyta az Országos 
Mentőszolgálat, a kórházat irányító EMMI pedig beleegyezését adta, hogy a kórház 
területén legyen az új állomás. Tervezői költségvetés hiányában csak becsülni 
tudjuk, hogy a beruházás költsége kb. 400-500 millió forint lehet. 

 
2. Idén 50 éves a dombóvári kórház. A közel 70 ezer ember ellátását biztosító 

létesítmény fekvőbeteg részlegének két ütemben történ a felújítása, viszont a 
beruházások nem érintették a műtőblokk szárnyat és a szakorvosi rendelőt. Ez 
utóbbi fejlesztésére a kórház vezetősége többször is pályázott, de sikertelenül. 
Jelenleg is várakozó listán van egy pályázat, de kevés esély mutatkozik a 
támogatásra. A létesítmény állagát nem kell bemutatni, a fél évszázaddal ezelőtti 
állapothoz képest kevés javulás tapasztalható. Az épületet mind energetikai, mind 
gépészeti szempontból szükséges felújítani, új orvosi eszközökkel hatékonyabb 
lenne a gyógyítás, belsőépítészeti munkákkal nagyban javítható lenne a betegek 
komfortérzete. A kivitelezés becsült összege 500 millió forint. 

 
3. Városunk sportéletének egyik kiemelkedő sikerágazata az úszás. Ezen kívül nagy 

szerepe van az iskolai testnevelésben, a testtartás javításában – gyógyúszás 
formájában – és a szabadidős sporttevékenységben. Uszodánk négy sávos, 25 
méter hosszú, kis szaunaházzal rendelkezik, az egyesületek részére edzőterem 
került kialakításra. Az uszoda kihasználtsága 90%-os. Építésének történetéhez 
hozzátartozik, hogy az épület vázszerkezetét egy magtárolóhoz szánták, de az 



akkori tanácselnök és TSZ elnök „üzletelésének” eredménye lett, hogy végül az 
uszoda építéséhez került felhasználásra. A sportlétesítmény belső tere és gépészeti 
berendezése 15 évvel ezelőtt felújításra került. A DÚE elnökével, Gyenei Ferenccel 
tárgyaltunk Wladár Sándorral, a MÚSZ elnökével, aki arról tájékoztatott 
bennünket, hogy a mostani uszodát már nem érdemes toldozni-foltozni, 
gondolkodjunk egy új, hatpályás, 25 méteres uszodában, melynek megépítése az 
állam feladata lesz, a „Minden gyerek tanuljon meg úszni” program keretében. Azt 
ő is kiemelte, hogy a gyorsítás érdekében szükséges lesz erőteljes érdekérvényesítő 
tevékenység kifejtésére. Egy új uszoda kialakításának becsült értéke kb. 700-800 
millió forint. 
 

4. A 611-es út belterületi szakasza pályaszerkezete az utóbbi pár évben teljesen 
szétesett. Az út alapja bazalt kocka, ismertebb nevén „macskakő”. Útügyi 
szakemberek is elismerik, hogy a teljes felújítása immár elodázhatatlan, 
ugyanakkor a Dél-Dunántúl úthálózatában a szakasznak nagy az összekötő 
jelentősége, ezért a felújítása kiemelt feladat. A tulajdonos állam képviseletében a 
Magyar Közútkezelő végezheti a feladatot, viszont a feladat meghatározás politikai 
alapon befolyásolható. A kivitelezés nagyságrendjét nem tudjuk megbecsülni. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzatunk jelentős többségét adó Természetesen Dombóvár képviselő-
csoportja a fenti témákat illetően egyeztetést folytatott térségünk országgyűlési-
képviselőjével, Potápi Árpáddal. Képviselő úr elfogadva érveinket, maga is úgy látja, 
hogy a fejlesztések szükségesek, azokban az államnak kell szerepet vállalni. 
Felhoztam Neki, hogy örülünk annak, hogy választókörzete másik városába sikerült 
1,5 milliárd forintot szereznie labdarúgás fejlesztésére, viszont Dombóvár esetében 5 
év alatt kevés eredményt sikerült felmutatnia. 
Egy olyan országban, ahol 21 milliárd forintba kerül a miniszterelnöki rezidencia 
megépítése, ahol 100 milliárdokat fordítanak stadionok építésére, ahol megalomán 
tervek születnek a Sió-csatorna hajózhatóvá tételére és azt meg is valósítják, úgy 
gondolom, hogy nem túlzó elképzelés a fenti beruházások elvégzése az állam részéről. 
 
A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat aláírásgyűjtést szervezzen a fenti 
beruházások mielőbbi megvalósítása érdekében. Erre – a szervezési és kommunikációs 
feladatokra - 1,5 millió Ft-ot javaslok fordítani az önkormányzat költségvetése terhére. 
 

Határozati javaslat 
állami beruházások megvalósítása érdekében társadalmi akció indításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat társadalmi akcióként aláírásgyűjtést szervezzen annak érdekében, hogy 
az alábbi állami beruházások minél előbb megvalósuljanak:  
 
1. Új dombóvári mentőállomás építése a kórház területén 
2. A dombóvári kórház járóbeteg rendelőintézetének felújítása. 



3. Új uszoda megépítése. 
4. A 611-es főközlekedési út dombóvári, belterületi szakaszának rekonstrukciója. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalmi akció, illetve 
aláírásgyűjtés megszervezésével kapcsolatos intézkedésekre és 
kötelezettségvállalásokra 1,5 millió Ft keretösszeg erejéig az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében a városmarketing és kommunikációs feladatokra elkülönített 
előirányzat terhére. 
 
Határid ő: 2019. április 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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