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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. május 21-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Siófok-Pécs kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakasza tanulmánytervének 

véleményezése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. május 29. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 

 

 

 

 



  

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

megbízása alapján a TURA-Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 

konzorcium vezető és a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint konzorciumi tag készíti (a továbbiakban: tervezők) a 

Siófok-Szabadhídvég-Tamási-Dombóvár-Orfű-Pécs kerékpárút még hiányzó 

szakaszainak fejlesztéséhez kapcsolódó Műszaki tanulmánytervet és az Előzetes 

Vizsgálati Dokumentációt. A projekt az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet alapján kiemelt beruházásnak minősül, a beruházást a rendelet 

1. számú mellékletének 1.389. pontja tartalmazza (Siófok - Szabadhídvég - Tamási - 

Dombóvár - Orfű - Pécs közötti szakasz kerékpárút hiányzó szakaszainak 

előkészítése). Az előkészítő munkák folyamán lefolytatott egyeztetések eredményeit is 

figyelembe véve a tervezők elkészítették a Siófok-Pécs kerékpárút Dombóvár - Pécs 

szakaszának tanulmánytervi szinten kidolgozott, bírálati nyomvonalterveit.  

 

A Dombóvárt érintő nyomvonalakat ábrázoló 1:25000 méretarányú áttekintő térkép és 

az 1:5000 méretarányú átnézeti helyszínrajzok az előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Az átnézeti helyszínrajzokon látható, hogy a tervezett nyomvonal illeszkedik a 

meglévő kerékpáros út- és nyomvonalhálózathoz, változások, átalakítások az alábbi 

pontokon tervezettek: 

1. az egykori Lepsény-Dombóvár vasútvonalon, Döbrököz és Dombóvár-

Gunaras között létesítendő új építésű, erősített pályaszerkezetű út, valamint új 

építésű önálló kerékpárút kiépítése, csatlakozva Dombóvár - Gunarasban 

meglévő, jelenleg is kerékpározásra kijelölt burkolt útfelülethez,  

2. az Árpád utca mentén a meglévő önálló kerékpárút átépítése, a kerékpárút 

szélesítése, 

3. a Hunyadi téren, a Hotel Dombóvár előtt, a virágbolt közvetlen 

környezetében a meglévő önálló kerékpárút átépítése, 

4. a Baross u. elején a meglévő önálló kerékpárút átépítése. 

 

A tervezők kérik az érintett Önkormányzatok képviselő-testületi határozattal 

támogatott hozzájárulását, illetve állásfoglalását a tanulmányterv elfogadásáról. 

 

A kerékpáros infrastruktúra hálózat fenntartása és fejlesztése kiemelten fontos feladat, 

a tervezett nyomvonalak összhangban vannak a meglévő hálózattal. 

 



  

Határozati javaslat 

a Siófok-Pécs kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakasza tanulmánytervének 

véleményezéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dombóvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során a következő 

döntést hozza: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata egyetért a Siófok-Szabadhídvég-Tamási-Dombóvár-

Orfű-Pécs kerékpárút még hiányzó szakaszainak fejlesztésével, továbbá a Siófok-Pécs 

kerékpárút Dombóvár-Pécs közötti szakaszának tanulmánytervével és nyomvonalával.  

 

Határidő: 2020. június 1. – a tervezők tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

          Pintér Szilárd 

          polgármester 


