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Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 27-i rendes ülésére

Tárgy: Szelfi pont kialakítása Gunarasban

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Enczel Istvánné csoportvezető, Polgármesteri Kabinet

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett a város
népszerűsítése, fürdővárosi arculatának erősítése érdekében. Többek között az idei
évben megjelent egy színvonalas turisztikai kiadványunk és bővülő szolgáltatással új
helyre költözött a Tourinform Iroda.
Úgy gondolom, egyértelműen kijelenthetjük, hogy a turizmus Dombóvár számára
továbbra is egy jó lehetőség, hisz nagyon jó adottságokkal rendelkezünk, ezeket kell
még hatékonyabban népszerűsíteni és kihasználni. Valamennyien tudjuk, hogy nagy a
verseny ezen a területen, ezért egyedi programokat és attrakciókat kell kitalálnunk és
megvalósítanunk. Véleményem szerint egy ilyen különleges látványelem lehet egy
olyan szelfi pont, ami a fürdő egykori hangulatát ábrázoló fényképes háttérrel kerül
kialakításra. Az előterjesztés mellékletét képező látványterv megvalósításának
költsége az előzetesen bekért árajánlatok alapján 1.100.000,-Ft. Ez az összeg
tartalmazza a vas tartószerkezet gyártási és festési költségét, 2 db 4,5 méter széles és 3
méter maga tábla, valamint azokra a fotók nyomtatásának árát, a szükséges tipográfiai
munkát, valamint a térben elhelyezésre kerülő színes ülőkéket.
A város 2016. évi költségvetésében 2.500.000 forint elkülönítésre került a „Dombóvár
napjainkban” című könyv megjelentetésére. A szerző tájékoztatása szerint a kiadvány
csak a jövőre tud megjelenni, ezért javaslom a beruházás e forrásból történő
finanszírozását.
A beruházás egy újabb színfoltja lehet Dombóvárnak és Gunarasnak, ezért kérem
képviselő-társaimat, hogy támogassák annak megvalósítását.
Határozati javaslat
a gunarasi szelfi pont kialakításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja
Gunarasfürdő területén egy un. szelfi pont kialakítását, és felhatalmazza a
polgármestert a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. A Képviselő-testület a
beruházásra a város 2016. évi költségvetésének 106. Önkormányzat cím, III. Dologi
kiadások alcím, 47. során „Dombóvár napjainkban” című könyv megjelentetésére
elkülönített keretből 1.100.000 forintot csoportosít át.
Határidő: 2016. november 12. – a szelfi pont átadására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

