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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője 2015. október végén kereste meg az
Önkormányzatot a 61-es út Kiskonda-patak hídja háttöltésének problémája miatt,
mivel a háttöltés rézsű kúpjából vízfolyás észlelhető. Ezt követően helyszíni
szemlét tartottunk, melyen megállapítottuk, hogy a hiba oka a csapadékvíz-csatorna
csőelemeinek egymáshoz képesti függőleges irányú elmozdulása.
Ezt követően az Önkormányzat megbízott egy külső szakértőt, aki feltérképezve a
jelenlegi helyzetet, illetve a geotechnikai állapotokat, valamint a híd építési
technológiáját, a következőket állapította meg:
Ugyan a városi csapadékvíz-csatorna, illetve a Tesco áruház csapadékvízcsatornájának egymásba kötése méretezésileg nem szakszerű, a probléma oka a
háttöltés süllyedése. A híd megfelelő alapozással rendelkezik, azonban a 90-es
években a híd háttöltése nem kapott külön alapozást, így a kb. 3 m vastag szerves
rétegre került töltés folyamatosan csúszik szét, illetve süllyed a forgalmi terhelés
hatására. Ezzel szemben a terheletlen részek nem mozognak, így a csatorna
folytonossága megszűnt. A javaslat szerint a csapadékvíz-csatornákat (városi és
Tesco-s) ki kell váltani, a töltés kezdeténél ki kell hozni a föld alól és nyílt árkon
keresztül bevezetni a Kiskonda-patakba.
Fontos megjegyezni, hogy jelenlegi állapotában a város tulajdonában lévő
csatornában folyó víz folyamatosan mossa ki a háttöltést a híd mögül, ami a közút
károsodásához, emiatt komoly kártérítési igényhez vezethet az állami közútkezelő
részéről a várossal szemben.
Megkerestük a töltés és a mellette lévő földterület tulajdonosát, az Erste Alapkezelő
Zrt.-t, aki előzetesen elvi hozzájárulását adta az árok kialakításához, azzal a
feltétellel, hogy az árok üzemeltetését és a karbantartását az Önkormányzat fogja
végezni. Hivatalos, részletes nyilatkozatot csak a tervek birtokában tudnak adni.
Felvettük a kapcsolatot egy szaktervező céggel, amely nettó 400.000 Ft-ért vállalná
a szükséges tervek elkészítését. További költségként a terv engedélyeztetése
nagyságrendileg nettó 100.000 Ft körül várható. Az előzetes tervezői becslés szerint
burkolt árok esetén a kivitelezési költségek 4.250 eFt, míg burkolatlan ároknál
2.550 eFt körül várhatóak. A költségek két szélső értéke közötti pontos összeget a
tervezett műszaki megoldás Erste Alapkezelő Zrt. általi jóváhagyása fogja pontosan
meghatározni.
A fentiek miatt sürgősen szükséges lenne a munka elvégeztetése, így kérem a
Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat támogatását a vis maiorra
tekintettel.

Határozati javaslat
a 61-es főút Kiskonda-patak fölötti hídja háttöltése károsodásának megelőzése
érdekében szükséges, a városi csapadékvíz-elvezető rendszert érintő
intézkedésekről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61-es főút Kiskonda-patak fölötti hídja háttöltésének károsodása megelőzése érdekében
elfogadja az Önkormányzat által felkért szakértő tanulmányában szereplő
műszaki megoldást az érintett csapadékvíz-elvezető rendszer átalakítására
árok kialakításával, mint vis maior helyzet sürgős megszüntetésének módját.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tesco Global
Zrt.-vel tárgyalásokat kezdeményezzen a cég dombóvári áruháza
csapadékvíz-elvezető rendszere bekötésének méretezési problémái miatt a
költségek megosztásáról, mivel az 1. pont szerinti átalakítás az áruházat is
érinti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megtegye a
szükséges nyilatkozatot az átalakítással érintett ingatlan tulajdonosa, az Erste
Alapkezelő Zrt. felé az árok üzemeltetésének és karbantartásának
átvállalásával kapcsolatban. Egyben felhatalmazza a polgármestert a műszaki
kérdések tekintetében a tárgyalások lefolytatására az Erste Alapkezelő Zrt.vel.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson le ajánlatkérést
a tervező és a kivitelező kiválasztására.
5. A Képviselő-testület a munkák fedezetére szükséges forrásokat az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. Dologi kiadások, 7.
belvízvédelem, települési vízellátás előirányzata terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 30. – az ajánlatkérés lefolytatására és a szerződés
megkötésére.
2016. szeptember 30.- a kivitelezés elvégzésére.
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