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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 100/2018. (III. 1.) Kt. határozatával döntött a fejlesztési célú 
hitelből megvalósuló projektek második részéről. Ebben került kijelölésre a „Szőlőhegyi 
kerékpárút megépítésének I. üteme”, mely fejlesztési cél tervezett költsége bruttó 
65.017.979,- forint. 
 
A kerékpárút megépítésének I. ütemének szakaszolását a 115/2019. (IV. 11.) Kt. 
határozattal fogadta el a Képviselő-testület. Eszerint az I. ütem a 611-es számú főúttól a 
homokpusztai bekötőútig tartó szakasz. Ez tartalmazza a Pálinkás árok feletti híd 
kialakítását is. Ez azonban a többszörös előzetes árajánlatkérések alapján olyan magas 
költséget jelent, amivel a rendelkezésre álló keretet messze túlszárnyaljuk, így az nem 
képezi a hitelből megvalósuló fejlesztés részét. 
 
A 2006-ban készült eredeti terv felülvizsgálata 2014-ben megtörtént, melynek építési 
engedélye rendelkezésre áll. A híd igen magas költségeinek csökkentése érdekében 
nemrég egyeztetés történt kerékpárút- és hídtervezőkkel. A szakértők arra jutottak, hogy 
a híd vasbetonból történő megépítése helyett előre gyártott hídszerkezet elhelyezésével 
és rögzítésével lehetséges költséghatékonyabban megoldani a híd kialakítását. 
 
A két megoldás közötti különbség tervezői költségbecslések alapján bruttó 14.449.358,- 
Ft. A híd vasbetonból történő kialakításának költsége bruttó 33.816.858,- Ft, míg az 
előre gyártott szerkezetekkel a költség hozzávetőlegesen bruttó 19.367.500,- Ft. 
 
A költséghatékonyabb megoldáshoz azonban elengedhetetlen új tervdokumentáció 
készítése. Indikatív árajánlat alapján a híd engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítse 
előreláthatóan bruttó 1.500.000,- Ft-ot tesz ki. 

 
Határozati javaslat 

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

tervek elkészíttetéséről 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 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. 

Határid ő:  2019. június 30.  
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Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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