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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bajcsy-Zsilinszky utcában az Illyés Gyula Gimnázium előtti parkoló építése 
kapcsán már 2005-ben merültek fel tervek. Ezekben a tervekben szerepelt a buszöböl 
kiépítése is. Ez a beruházás már megvalósult. Az iskolák körül tapasztalható 
megnövekedett gépjárműforgalom miatt ismét aktuálissá vált a parkoló kérdése. A 
gyermekek biztonságos ki- és beszállása érdekében szükséges a Bajcsy-Zsilinszky 
utcáról érkező autósok számára parkoló, illetve félreállásra alkalmas hely kialakítása. 
Továbbá az ezen az útszakaszon megépített parkolók tehermentesítenék a Bezerédj 
utca reggeli és délutáni forgalmát és parkoló helyzetét is. 
 
Az önkormányzat a tervezőn keresztül közútkezelői hozzájárulást kért a Magyar 
Közúttól, akik a terveket csak az alábbi módosításokkal kívánták elfogadni: 

- A parkolók pályaszerkezetében az 5 cm AC 11 réteg helyett 2x5 cm AC 11, a 
Ckt réteg 15 cm helyett 20 cm épül. 

- A tervezett csatorna előtti szakasz zárt rendszerét az Önkormányzat, mint 
üzemeltető felülvizsgálja. 

- A Bezerédj u. és Vörösmarty u. csatlakozásánál a beláthatóság, illetve a 
forgalombiztonság figyelembevételével 1-1 db parkoló elmarad. A Bezerédj u. 
melletti csatlakozásnál, a járda melletti parkoló lesz a mozgáskorlátozottak 
számára fenntartott parkoló. 

 
A tervek a kívánalmak szerint módosításra kerültek, így az önkormányzat rendelkezik 
a kivitelezéshez szükséges tervekkel, engedéllyel és a közútkezelő hozzájárulásával is. 
 
A tervek szerint aszfaltos parkolók kialakítását kell megvalósítani. A Közlekedési 
Hatósággal való egyeztetés alapján azonban lehetséges a munkálatok több ütemben 
történő megvalósítása, így a költségek megoszlása érdekében I. ütemben az árkok 
zúzottköves lefedésére, továbbá egy zárt rendszerű csatornarendszer kialakítására 
kerülne sor idén. A parkolók teljes aszfaltozására nem kerülne sor, az jövőre, a 
következő évi költségvetés terhére valósulna meg. 
  
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési 
rendeletébe nem tervezte be ennek a beruházásnak az összegét. A fent említett I. ütem 
munkálatainak költsége indikatív árajánlat alapján 4.700.000,- Ft. 
 
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtt ároklefedéssel történő parkoló 

kialakításról  
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy-
Zsilinszky utcában az Illyés Gyula Gimnázium melletti parkolók kialakításának I. 
ütemét, amely zúzottköves ároklefedést és alatta csatornarendszer kialakítását jelenti. 
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A Képviselő-testület a kialakítás költségeinek összesen bruttó 4.700.000,- Ft összegű 
fedezetét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges 
beszerzési eljárás lefolytatására, a szerződés tartalmának jóváhagyására és 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2019. július 30 – a beszerzési eljárás lefolytatása 

                   Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 

Szabó Loránd 
 polgármester 

 
 
 
 


