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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város területe a téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák szempontjából 
több részre került felosztásra, ahogy azt a hatékonyabb munkavégzés érdekében a 
korábbi években már megszokhattuk. Az önkormányzati közutak takarítását minden 
évben az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében megversenyezteti. A gyalogos 
és kerékpáros közlekedési felületek is több részre osztottak, azokon több szereplő is 
végez munkát, így vannak olyan területek, melyeket a Tage-VLN Konzorcium 
felügyel, és vannak olyan városrészek, melyeket a Dombóvári Városgazdálkodási 
Nkft. takarít közszolgáltatási szerződés alapján. Ezen felül a városnak vannak olyan 
egyéb területei, melyeket maga az önkormányzat saját közmunkásai tartanak rendben. 
Ezeken túlmenően a legtöbb, legnagyobb járdafelületeket a lakosságnak, a 
vállalkozásoknak kell tisztán tartania a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település 
köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet értelmében. 
 
A lakossági, vállalkozói szféra hozzáállásával az elmúlt évek során is számos 
probléma akadt, amelyet a közterület-felügyelők egyre szigorúbb fellépésével 
próbáltak orvosolni. Első körben írásos és szóbeli tájékoztatással, figyelemfelhívással 
élnek a közterület-felügyelők azon ingatlanok esetében, melyek tulajdonosai, használói 
nem tesznek eleget kötelezettségeiknek. Ezek az intézkedések az esetek többségében 
hatékonyak, elegendőek, így szankció (közigazgatási bírság) kiszabására csak nagyon 
ritkán kerül sor.   
 
A közutak takarítását az idei évben a Kovi’ 95 Kft. végezte vállalkozási szerződés 
keretében. Apróbb problémák az idei évben is adódtak, de a vállalkozó a jelzésekre 
gyorsan és megfelelően reagált. A reklamációk többsége a bevezetett ellenőrzési 
módnak köszönhetően gyorsan és precízen visszakereshető volt, és ha jogosnak ítéltük, 
azonnal kijavításra került. Az idei szezonban egy ilyen bizonyítható eset történt. A 
legtöbb reklamáció a vállalkozó anyagfelhasználásával, alkalmazott érdesítő anyagával 
kapcsolatban érkezett. Ezek kezelését a vállalkozó, mint okozó átvállalta. A 
viszonylag zökkenőmentes szezon ellenére átgondolandó a következő 
versenyezetésnél a géppark számának meghatározására vonatkozó előírás 
felülvizsgálata, illetve a hosszabb időtartamra való versenyeztetés, hogy a nyertes 
ajánlattevőnek érdeke legyen a géppark bővítése, modernizálása.  
 
A Képviselő-testület a 477/2015. (X. 26.) Kt. határozatában döntött a „Parkfenntartási 
szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedő felületek tisztítási, hó 
eltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Az eljárás eredményeképpen megkötött 
vállalkozási szerződés 22. pontja értelmében „A készenléti időszak után pedig 
Vállalkozó köteles részletes tájékoztatást adni Megrendelő képviselő testületének 
ülésén a hó és síkosság-mentesítési munkák teljesítéséről.”  
 
A belváros területén a konzorciumi területek fenntartásával kapcsolatban az idei évben 
reklamáció nem érkezett, a munkák elfogadható minőségben lettek végrehajtva. 
 



A közszolgáltatási területek fenntartását az idei évben a géppark meghibásodása nem 
hátráltatta, az Nkft. munkálatai során továbbra is a legnagyobb probléma a munkaerő 
megfelelő időben történő rendelkezésre állása volt. Ezt a problémát a rendelkezésre 
álló munkaerő hatékonyabb irányításával, illetve a kezelendő területek csökkenésével 
sikerült megfelelően orvosolni. 
 
Az anyagfelhasználás során minden szereplő törekedett a környezetvédelmi előírások 
figyelembevételével a lehető leghatékonyabb anyag felhasználására, de ezek az 
engedélyezett anyagok nem mindig a legmegfelelőbb hatást érik el, minimális az 
olvasztó hatásuk, inkább csak érdesítenek – itt jó példa volt a karácsony előtti 
időszakban esett ónos eső, mely a szórások ellenére sem volt teljes mértékben 
hatékony. 
A közutak anyagproblémájáról fentebb említést tettem már. 
 
Az elvégzett munkálatokról a tájékoztatót a vállalkozók az Önkormányzat 
Városüzemeltetési Irodája részére átadták, az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatokra vonatkozó beszámoló 

elfogadásáról 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kezelésű közutak, 
valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek téli hó-eltakarítási és síkosság-
mentesítési feladataira vonatkozó beszámolót elfogadja. 
 
 
 

Szabó Loránd  
     polgármester 

 
 


