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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az idén 100 éves Újdombóvár településrészt északról határoló, jellemzően a 
lakóterületek megközelítésére méretezett és kialakított útfelület az elmúlt időszakban 
jelentős állapotromláson ment keresztül. A probléma forrása a területfelhasználásból 
ered mely az út déli oldalán lakó, míg északi oldalán gazdasági (ipari és szolgáltatói) 
területet szolgál ki. Dombóvár Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képző 
szabályozási tervlapok által lehatárolt közterület – melyben az út is található – a 
Radnóti út nagy részében számos fejlesztést tesz lehetővé melyek a közlekedés- és 
parkolásfejlesztését szolgálják. A fejlesztések a terület alulhasznosítottsága miatt 
elmaradtak, azonban ezzel egyidejűleg a helyi vállalkozások a szűk keresztmetszetű és 
pályaszerkezetében kisebb terhelésre tervezett útfelületet folyamatosan használták, így 
komoly károk keletkeztek. A mára nehezen járható útfelület, különösképpen az Erkel 
Ferenc u. és Móra Ferenc u. becsatlakozások közötti útszakasz, azonnali beavatkozást 
igényel. Továbbá a lakosság részéről is több panasz érkezett, a Radnóti és a Móra 
Ferenc utca kereszteződésénél működő műszaki bázis miatt, amely jelentős 
tehergépjármű forgalom bonyolít. 
 
Hosszútávú beavatkozásként Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására 
irányuló 2018. évi kezdeményezés kiegészítéséről és módosításáról szóló 6/2019. (I. 
31.) Kt. határozat 3. pontja alapján - a Képviselő-testület a 294/2018. (VIII. 30.) Kt. 
határozatának 1.5 pontja szerint - jóváhagyta közlekedési és terület- felhasználási 
tanulmány készítését egy új „mágocsi elkerülőút” és a „Tüskei Ipari park fejlesztése” 
vonatkozásában. A készülő tervek a Radnóti u. - Köztársaság u. – Gunarasi út által 
lehatárolt terület közlekedésének és területhasználatának megújítására tesznek majd 
javaslatot. 
 
Rövidebb távú és gyorsabb megoldás a műszaki bázis – közúton kívüli – 
megközelítésének kialakítása, amely az alábbiak szerint valósítható meg: 
 

1. Az egyik megoldás a bázis déli bejáratánál Radnóti utcával párhuzamosan 
(jelenleg fás terület) egy szervizút kialakítása. Ez a megoldás a lakóházak 
közelsége miatt nem támogatandó, a forgalom és zajok miatt, továbbá az 
iparterület mellett húzódó védőfasor kivágásával valósulhatna csak meg. 

2. A másik megoldás a bázis északi oldalán lévő földes útról való 
megközelítésével valósulna meg, melynek feltétele a 4590/6 hrsz.-ú, kivett út és 
a Borsos Miklós utca útcsatlakozásának kialakítása.  A kb. 5-6 m széles földes 
út a Radnóti utcai ipartelep és a magántulajdonú 4590/9 – 20 hrsz.-ú beépítetlen 
területek között helyezkedik el. A forgalom átirányítása a földes útra, 
megszüntetné a kamion forgalmat a Radnóti utcában a Móra Ferenc 
kereszteződésig, ezáltal az nem rongálódna tovább, emellett az ott lakók 
nyugalmát sem zavarná.  
 

Amennyiben az összekötőút az 50 m hosszúságot nem haladja meg „útkapcsolatnak” 
minősül, amelyhez csak közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges. A 
közútkezelő az önkormányzat. Az első 50 m-es szakaszon szilárd burkolatot kell 



 
 

 

kialakítani, amely lehet a kiindulóval megegyező, vagy más, de kötőanyagot 
mindenképpen kell, hogy tartalmazzon. Az összekötött földes utat zúzalékkal kell 
ellátni. Amennyiben az összekötő út meghaladná az 50 m hosszúságot, abban az 
esetében további hatósági engedélyek és tervek szükségesek a megvalósításhoz. 
 
A 4590/6 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan a helyi építési szabályzatban nem 
került besorolásra, ennek pótlása szükséges. Megoldandó problémát jelent, hogy a 
földes úton a kamionok megfordulására nincs lehetőség. Megoldásként merül fel, hogy 
a műszaki bázis telephelyén belül kerülne kialakításra fordulásra alkalmas terület, 
továbbá a mostani földes utat zúzottköves burkolattal kellene ellátni, amely 
költségeinek megoszlásáról a 4592/6 hrsz-ú műszaki bázis tulajdonosával tárgyalások 
szükségesesek.  
 
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 

 
Határozati javaslat 

a Radnóti utcai műszaki bázis megközelítésének kialakításáról 
  

1.   Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti 
utcában található, dombóvári 4592/6 hrsz.-ú, kivett ipartelep közúton kívüli 
megközelítésének kialakítását a 4590/6 hrsz.-ú, kivett útnak a Borsos Miklós utca 
irányából való csatlakozásának kialakításával.  
  
2.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4590/6 hrsz.-ú, kivett út 
útcsatlakozásához szükséges nyilatkozatok megtételére és az eljárás lefolytatására, 
továbbá az ingatlantulajdonossal történő kapcsolatfelvételre a költségviselések 
egyeztetéséről. 
 
Határid ő: 2019. május 31. – költségek, tervek képviselő-testület elé terjesztésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 
 
 
 


