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Tisztelt Képviselő-testület!
A Radnóti utca keleti vége a város egy új és igényes lakóházakat felvonultató
egyoldalas beépítésű utcája, amelyben az ingatlanok megközelítése jelenleg csak a
poros, sáros és gödrös felületű, zúzottkőszórással javítgatott földes úton lehetséges.
Korábban készültek tervek az út kiépítésére, de az önkormányzat pénzügyi helyzete
miatt eddig nem valósulhatott meg a kivitelezés. A keletkező gödröket és
süllyedéseket évi rendszerességgel javíttattuk zúzottkőszórással és hengerléssel, de
a megfelelő útalap hiánya miatt ez csak időleges megoldást eredményezett.
Az utca lakói egyre türelmetlenebbül jelzik az útépítés iránti igényüket, azonban a
szennyvízhálózat-építés miatt – amelynek során felbontásra került az út területe is –
eddig megértették a beruházás megkezdésének elhúzódását. A szennyvízrendszert
kiépítő ALISCA BAU Kft. a munkaterület rendezésének keretében martaszfaltos
útjavítást végzett, ami ismét járhatóvá tette az utcát, de mára a gödrök újraképződtek.
Sajnos arra továbbra sincs lehetőség, hogy egy teljesen új út épüljön a Gorkij utca
ezen szakaszán, de lehetőség kínálkozik 10 cm vastag mart aszfalt réteggel történő
útjavításra, ami megfelelő tömörítéssel, bitumenes emulzióval történő locsolással és
finom zúzottköves felületzárással egy időre járhatóvá tenné az utat.
Két vállalkozás is megkereste az önkormányzatot azzal, hogy díjmentesen
biztosítana martaszfaltot azzal a feltétellel, hogy velük végeztetjük el a fentiek
szerinti kivitelezést. Az ajánlatuk azonnali megrendelésre vonatkozott, de várhatóan
a tavaszi útépítéseknél ismét képződik majd olyan martaszfalt, aminek a
bedolgozását vállalják.
Négyzetméterenként 2.000,- Ft + Áfa bedolgozási díjjal számolva, a 3.240 m2
útjavítás bekerülési összege 6.480.000,- Ft + Áfa lenne. Ebben az összegben benne
van 5 m szélesen a Radnóti, Szigligeti és Mikes utca közötti szakaszának, valamint
a becsatlakozó Munkácsy, Bethlen G., Vak Bottyán és Mikes utca utolsó telkei
előtti szakaszának az útjavítása.

Határozati javaslat
a Radnóti utca burkolatának javításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Radnóti
utca szilárd burkolat nélküli szakaszán végzett útburkolat javítását.
2. A Képviselő-testület a Szigligeti és a Mikes utca közötti szakaszon, továbbá a
becsatlakozó utak burkolat nélküli északi szakaszain tömörített és bitumenes
emulzióval ellátott martaszfaltos útjavítás megvalósításáról dönt 648 méter
hosszban és 5 m szélességben.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson le közbeszerzésen
kívüli beszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.
4. Az útépítés fedezetét, legfeljebb 8.230.000,- Ft-ot a város 2016. évi

költségvetésében a Korona Szálló beruházásához kapcsolódó előirányzat
terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 30. – a beszerzési eljárás megindítására.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kiss Béla
alpolgármester

