
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

189/2019. (VI. 19.) Kt. határozat 

támogatási igény benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatra  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújtson be, melynek keretében 
a Dombóvár, Bezerédj u. 33. alatt található, a Dombóvári Szivárvány Óvoda 
Zöld Liget Tagóvodájában - a dombóvári 1078 hrsz.-ú, óvoda megnevezésű 
ingatlanon elhelyezkedő épületben - lévő konyha fejlesztését kívánja 
megvalósítani az alábbiak szerint:  

 
a. A konyha felújítását, melynek költsége 8.493.761,- Ft + áfa.  
b. Konyhai eszközök beszerzését 2.280.395,- Ft + áfa összegben. 

 
2. A Képviselő-testület a pályázat bruttó 2.052.477,- Ft összegű önerejét 

Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja.  
 
3. A Dombóvár, Bezerédj u. 33. szám alatti, kivett óvoda megnevezésű ingatlanban 

található konyha támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztésének célja az 
elavult villamoshálózat, valamint a burkolatok, mennyezetek felújítása és 
eszközbeszerzés. 

 

4. A tervezett fejlesztés ütemterve: 
 

a) beszerzési eljárás lefolytatása: 2019. október-november hó 
b) szerződéskötés: 2019. december hó 
c) munkaterület átadása: 2020. január hó 
d) kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítása: 2020. január – 2021. 

december 
e) pénzügyi elszámolás: legkésőbb 2022. március 31-ig 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kidolgozására és 

benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat 
jóváhagyására, illetve a fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedések és 
kötelezettségvállalások megtételére. 

 
  



Határidő: 2019. június 20. – a pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

Pénzügyi Iroda        
 
 
Dombóvár, 2019. június 19. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

190/2019. (VI. 19.) Kt. határozat 

a Fő utca III. utca és VI. utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítására 
irányuló fejlesztési pályázat benyújtásáról szóló döntés módosításáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca III. utca és VI. 
utca közötti szakasza aszfaltburkolatának felújítása érdekében az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására való pályázat benyújtásáról szóló 
148/2019. (V. 13.) Kt. határozatát módosítja, miszerint a határozat 2. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„2. A Képviselő-testület a pályázat 8.352.811,- Ft összegű önerejét Dombóvár 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja.” 

 
 
Dombóvár, 2019. június 19. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 
  



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 
 

191/2019. (VI. 19.) Kt. határozat 

a szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteméhez tartozó híd 
költséghatékonyabb műszaki megoldással történő megvalósításához szükséges 

tervek elkészíttetéséről 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
szőlőhegyi kerékpárúthoz tartozó - a Pálinkás árok feletti - híd 
költséghatékonyabb műszaki megoldással, előre gyártott hídszerkezet 
alkalmazásával történő megvalósítását. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szőlőhegyi kerékpárút 
kivitelezésének I. üteméhez tartozó híd 1. pont szerinti műszaki megoldással 
történő megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészíttetésére irányuló versenyeztetés lefolytatására, valamint a 
kötelezettségvállalások megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti tervek elkészítésére összesen bruttó 
1.500.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
 

Határidő: 2019. június 30.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2019. június 19. 
 
 
 

Szabó Loránd sk. 
polgármester 

dr. Szabó Péter sk. 
jegyző 

 


