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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2019. május 30-i rendes ülésén fogadta el, hogy a 
költséghatékonyság és a környéken élők nyugalma érdekében történjen meg a Radnóti 
utca útburkolatának helyreállítása és annak kiszélesítése a Borsos Miklós utcától a 
Móra Ferenc utca kereszteződéséig. Ez a leggyorsabb megoldás a felmerült probléma 
és a lakosság részéről érkezett panaszok orvoslására. A Képviselő-testület 
felhatalmazott a szükséges műszaki tartalom, illetve a megvalósítás költségeinek 
vizsgálatára. 

 
A 183/2019. (V. 30.) Kt. határozat alapján a Városüzemeltetési Iroda kidolgozta a 
műszaki tartalmat és informatív ajánlatok alapján felbecsülte a költségeket: 
 
Megoldás lenne a Radnóti utca vonalán az Erkel Ferenc utca és a műszaki bázis 
telephelye közötti út kiszélesítése. Az érintett útszakasz 195 m hosszú, jelenleg 3,50 m 
széles. Ennek szélesítése 5,0-5,5 m szélességre lehetséges. A jelenlegi út mellett fasor 
található, a fák közül 5 db fa található a meglévő út szélétől 2,70 m-re, amely a 
tervezett út vonalát érintheti. Ezek kivágása szükséges lehet, mivel a közút mellett 50 
cm biztonsági sáv megtartása szükséges. A műszaki bázis bekötőútjának vonalában a 
szélesítést a műszaki bázis tulajdonosa ígérete szerint elvégezte. A Radnóti utca ezen 
szakaszán az útburkolat helyreállításának költsége informatív árajánlat alapján bruttó 
571.500,- Ft (50 m2 X bruttó 11.430 Ft / m2). 
 
Az út szélesítésére két megoldás jöhet szóba: 
 
1. megoldás 

- 3m x1,5m nagyságú beton peron elemek vásárlása és lerakása, ahogyan az a 
műszaki állomás előtt is kivitelezésre került. 

A tervezett rétegrend: 
• ~25 cm előregyártott betonelem 
• 5 cm 4/8-as homokos kavics 
• 15 cm 0/32-es zúzottkő 

- A szükséges betonlap mennyisége: 70 db, melynek anyagköltsége szállítással 
együtt: kb. 2.000.000,- Ft 

- A szükséges homokos kavics mennyisége: 10 m3 
- A szükséges zúzottkő mennyisége: 30 m3                                                         
- A zúzalékok anyagköltsége szállítással együtt: 436.000,- Ft 
- A szükséges földmunka: körülbelül 290 m2 (humuszleszedés, tükörkészítés, 

simító hengerlés, föld elszállítása), melynek munkadíja: 1.017.180,- Ft 
 

A várható összköltség: bruttó 3.453.180,- Ft + bruttó 571.500,- Ft. 
 
2. megoldás 
Az aszfaltozást 2 m szélességben, 390 m2 nagyságban vállalkozó végzi el. 



 
 

 

Ennek várható összköltsége informatív árajánlat alapján: bruttó 10.088.255,- Ft + 
bruttó 571.500,- Ft 
 
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

 
 

Határozati javaslat 
a Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalomról és 

annak költségeiről   
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti utca 

útburkolatának helyreállítását és annak kiszélesítését a Borsos Miklós utcától a 
Móra Ferenc utca kereszteződéséig az 1. megoldás alapján. 

 
2. A Képviselő-testület a kialakítás költségeinek összesen bruttó 4.024.680,- Ft 

összegű fedezetét a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges 

beszerzési eljárás lefolytatására, a vállalkozási szerződés tartalmának 
jóváhagyására és megkötésére. 

 
Határid ő: 2019. október 31. – a kialakítás végrehajtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 
 
 
 


