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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata 160/2016 (IV.7.) Kt. határozatával döntött arról,
hogy támogatja a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. betonelem-gyártásra
és járdafelújításra irányuló programját, melyre a Belügyminisztériumtól 44.411.873 Ft
támogatást és 27 fő közmunkás alkalmazásának lehetőségét nyerte el 2016. április 1jei kezdéssel 11 hónapos időtartamra. A pénzügyi és személyi feltételek rendelkezésre
állása mellett azonban a gyártáshoz szükséges az infrastrukturális feltételek és
telephely kialakítása, melyre a képviselő-testület a Kinizsi u. 37. szám alatti Jamcsarnok területét jelölte meg. A betonelemek és járdalapok gyártására legalkalmasabb
terület a fedett kosárlabdacsarnok és a mellette található, jelenleg a skate kerékpáros
pályaelemeknek helyet biztosító fedetlen betonterület. A telephely kialakítással elvett
sportcélú területek helyett szükségesnek tartom új szabadidős, rekreációs terek
kijelölését, illetve a Jam-csarnokban lévő, sporthoz köthető infrastruktúra áthelyezését
a város más területeire. Javaslom, hogy a skate pályaelemek a Dombóvári Ifjúsági
Sporttelep déli, betonos pályáján kerüljenek elhelyezésre, mely továbbra is mindenki
számára elérhetővé válik. A rendszeres igénybevétel miatt az elemek javítása
nagyrészt az elmúlt évben megtörtént egy ugrató kivételével, melyre a jelenlegi
beruházás alkalmával sort kerítünk. Az áthelyezéssel járó kiadások:
- 1 pályaelem felújítása bruttó 237.500 Ft
- az összes pályaelem szállítása bruttó 100.000 Ft
A kerékpáros elemek áthelyezésén kívül 8 db kosárlabda palánk új helyre költöztetése
valósul meg. Négy db palánk átköltöztetése már meglévő sportpályákra irányul, ahol a
tartóelemek gyártásán kívül a betonos pálya is felújításra kerül. A további 4 palánk
számára 2 új, 7x14 méteres aszfaltos területet alakítunk ki. Az áthelyezéssel érintett
anyagköltséget és munkadíjat a következő táblázat részletezi:
Fő u.-VI. u. délnyugati oldal:
20 m3 földkitermelés, elszállítás
5 m3 kavicságyazat
15 m3 C 20/25 K beton simítva
100 m2 15x15x5 betonvas háló
2 db kosárpalánk tartó vasszerkezet készítés,
vasszerkezet mázolás, palánk elhelyezés
felfestés
Összesen:

Anyagköltség
40.000,-+ÁFA
45.000,-+ÁFA
289.500,-+ÁFA
47.000,-+ÁFA

Munkadíj
4.800,-+ÁFA
215.600,-+ÁFA

15.160,-+ÁFA/db
18.000,-+ÁFA

469.820 Ft+Áfa

220.400 Ft+Áfa

III. u. (körforgalom) orvosi rendelő mögött:
Aszfaltjavítás:
85 m2 aszfaltterítés
318.750,-+ÁFA
18.900,-+ÁFA
56 fm javítás 20 cm szélességben
42.000,-+ÁFA
2 db kosárpalánk tartó vasszerkezet készítés,
vasszerkezet mázolás, palánk elhelyezés
15.160,-+ÁFA/db
Pálya felfestés
18.000,-+ÁFA
18.900 Ft+Áfa
Összesen:
409.070 Ft+Áfa

Bajcsy-Zs. u.-Berzsenyi u. nyugati oldal:
20 m3 földkitermelés, elszállítás
5 m3 kavicságyazat
15 m3 C 20/25 K beton simítva
100 m2 15x15x5 betonvas háló
2 db kosárpalánk tartó vasszerkezet készítés,
vasszerkezet mázolás, palánk elhelyezés
Pálya felfestés
Összesen:

4.800,-+ÁFA
215.600,-+ÁFA

15.160,-+ÁFA/db
18.000,-+ÁFA

469.820 Ft+Áfa

Szent László park:
Aszfaltjavítás:
14 fm 20 cm szélességben
2 db kosárpalánk tartó vasszerkezet készítés,
vasszerkezet mázolás, palánk elhelyezés
Pálya felfestés
Összesen:

40.000,-+ÁFA
45.000,-+ÁFA
289.500,-+ÁFA
47.000,-+ÁFA

220.400 Ft+Áfa

10.500,-+ÁFA
15.160,-+ÁFA/db
18.000,-+ÁFA

58.820 Ft+Áfa

A fent részletezett feladatok közül az Nkft. vállalta a kiemelten szedett munkák
elvégzésével (pályák felfestése, palánkok tartószerkezetének elkészítése és festése,
aszfaltfelület javítása, kátyúzás) járó munkadíjak elengedését, azonban az
anyagköltség az önkormányzatot terheli. A két új pálya kialakítását, valamint a III.
utcai sportpálya esetében az aszfaltterítést a cég nem tudja elvégezni a járdaprogram
következtében kialakult kapacitáshiány miatt. E feladatok ellátását külső vállalkozó
bevonásával kívánja az önkormányzat megoldani.
A beruházás összes anyagköltsége 1.407.530 Ft+Áfa, melyből az Nkft. által ellátandó
feladat anyagköltsége 245.780 Ft+Áfa. A kivitelezés összköltsége munkadíjjal
együtt számolva 1.867.230 Ft+Áfa (bruttó 2.371.382 Ft).
Fontos hangsúlyozni, hogy egy új telephely létesítésének költsége nagyjából 20 millió
forintba került volna, ezzel a megoldással az önkormányzat jelentős kiadásoktól
mentesülhet.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
A Jam-csarnokban található sporteszközök áthelyezésének támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnokban lévő sporteszközök a
Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. járdaépítési programja

telephelyének kialakítása következtében áthelyezésre kerüljenek a város más
területeire.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az áthelyezéssel kapcsolatos alábbi feladatok
megrendelését:
- Skate kerékpáros elemek áthelyezése a DIS aszfaltos hátsó pályájára
(+ 1 elem felújításának megrendelése) bruttó 337.500 Ft
- a Jam-csarnok kosárlabdacsarnokából 8 db kosárlabdapalánk
elhelyezése, és a szükséges munkálatok elvégzése (pályajavítás,
felfestés, palánk tartószerkezetének legyártása) a város különböző
területein:
2 db palánk elhelyezése a III. utcai sportpályán
2 db palánk elhelyezése és 7x14 méteres betonpálya
kialakítása a VI. utcai játszótérnél
2 db palánk elhelyezése a Kertvárosba, a Gyöngyvirág
körúti játszótérre
2 db palánk elhelyezése és 7x14 méteres betonpálya
kialakítása a Gárdonyi téren (Bajcsy-Zsilinszky és
Berzsenyi utca nyugati oldalán)
3. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Nkft. a 8 db kosárlabdapalánk tartószerkezetének
gyártásával, a pályák felfestésével és feljavításával járó munkálatokat – 245.780
Ft+Áfa – a saját költségére elvégezze, melynek anyagköltségét az
önkormányzat előlegként (utólagos elszámolás mellett) az Nkft. részére átutalja.
4. A Képviselő-testület a 2. pontban nevesített feladatok elvégzésére keret
jelleggel bruttó 2.900.000 Ft-ot különít el a város 2016. évi költségvetése 106.
cím V. alcím 4. Általános tartalék kerete terhére.
5. A Képviselő-testület a Szuhay Sportcentrum kosárlabdacsarnokában és
kisteremében térítésmentes létesítményhasználatot biztosít 2016. június 30-tól
heti két alkalommal 1-1 órára a 18 év alatti korosztály számára szabadidős
sporttevékenység végzése céljából.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Saguly Károly téren és a
Gárdonyi téren kialakításra kerülő 7x14 méteres aszfaltos pálya kialakítására,
valamint a III. utcai sportpályán aszfaltterítés elvégzésére beszerzési eljárás
megindítására.
Határidő: 2016. május 25. – beszerzési eljárás lefolytatására
2016. június 30 – sporteszközök áthelyezésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

