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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata a 199/2016. (V. 5.) számú Kt. határozatának 1.
pontja értelmében elfogadta a Tamási (Pári)-Dombóvár közötti egykori vasúti
nyomvonalon tervezett kerékpárút megépítéséhez készült döntés-előkészítő
tanulmányt.
Az OTrT és Tolna Megye Területrendezési Terve az országos kerékpárút törzshálózat
elemei között jelöli a Kaposmente kerékpárutat, mely a Nagyatád-SegesdNagybajom-Kaposmérő-Kaposvár-Taszár-Dombóvár-Kurd-Hőgyész
nyomvonalat
jelenti. Tolna Megye Településfejlesztési Koncepciójában kiemelt célként szerepel a
Siófok-Tamási-Dombóvár-Magyarhertelend-Orfű-Pécs-Eszék kerékpáros nyomvonal
kiépítése, melynek Ádánd-Tamási-Dombóvár közötti szakasza az elkészült
tanulmánytervek szerint az egykori vasúti nyomvonalon halad. A megyei rendezési
tervben a Felsőnyék-Tamási-Pári-Kocsola-Dombóvár (felhagyott vasútvonalon) és a
Dombóvár-Kaposszekcső-Sásd (611.sz. főút mellett) közötti nyomvonal nevesítésre
került.
A fentiek ismeretében javaslom kezdeményezni a megyei önkormányzatnál Tolna
Megye Területrendezési Tervének módosítását, melynek célja, hogy a Kaposmente
kerékpárút Dombóvár és Szarvasd közötti szakasza ne az országos közúthálózat
mentén, hanem az egykori vasúti nyomvonal szakaszán kerüljön kijelölésre és
megépítésre. Amennyiben a kezdeményezés eredményeként módosításra kerül a
megye területrendezési terve, abban az esetben a felhagyott vasúti nyomvonalon
tervezett kerékpárút kiépítésére több pályázati lehetőség nyílhat meg.
A fentiek ismeretében kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat
elfogadását!
Határozati javaslat
Tolna Megye Területrendezési Tervének módosítására vonatkozó
kezdeményezésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a
Tolna Megyei Önkormányzatnál Tolna Megye Területrendezési tervéről szóló
1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását, melynek célja, hogy a
Kaposmente kerékpárút Dombóvár és Szarvasd közötti szakasza a felhagyott
vasúti nyomvonalon kerüljön kijelölésre és megépítésre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti
egyeztetések és tárgyalások lefolytatására, valamint a kezdeményezés Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé történő terjesztésére.
Határidő: 2016. június 30. – Tolna Megye Területrendezési Terve módosításának
kezdeményezése a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésénél
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Szabó Loránd
polgármester

