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Tisztelt Képviselő-testület!
A várost átszelő főútvonalak környezetének fenntartása a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Tolna Megyei Igazgatóságának feladata
Az út tartozéka a padka, az árok, illetve a szilárd burkolat szélétől legalább két méter.
A Zrt. rendeletben meghatározott módon, regionális szinten szervezi a kaszálásokat,
így az évi három-négy kaszálásnál többre nem számíthatunk. A város a csatlakozó
területeken évente a – korábbi tapasztalatok szerint - minimum hat alkalommal végez
kaszálást. Ez azt eredményezi, hogy a két terület között nincs összhang, látványa
lehangoló, igen eltérő a területek minőségi állapota. A Zrt. rendelkezik gépi
kapacitással, de anyagi kerete nincs a további kivitelezésekre. A korábbiakban volt
már több évre szóló szerződés az Önkormányzat és a Zrt. között az esetleges plusz
munkálatok megrendeléseire. Akkor 10 Ft/m2 + Áfa áron vállalták a munkát, melyet
évente felülvizsgáltak.
Az érintett területek, melyekre a további gondozásokat igénybe venné az
Önkormányzat:
−
61 fkl. út Kocsola felől a Dombóvár táblától, Dombóvár vége tábláig
(Kapospula)
−

611. fkl. út a szőlőhegyi bejárótól a Dombóvár tábláig

−

6532 számú út a Dombóvár táblától Gunaras agyagbánya bejáratáig.

A 2016. évben az árajánlatuk alapján a kivitelezést ……….,- Ft/m2 +Áfa áron
vállalják megrendelés esetén.
A közút fenntartójának tájékoztatása szerint az idei évben négy kaszálást terveznek,
további két kaszálás megrendelése esetén, a város ezen területei is egységes,
gondozott képet mutatnának, ami különösen fontos az idegenforgalmi szezonra
tekintettel is.
A kaszálás időpontját a Városüzemeltetési Iroda egyeztetné az ütemezés
figyelembevételével a Zrt. területileg illetékes mérnökével. A felmérések alapján a
terület nagysága: 35.400 m2.
Bekerülési költség: ………. Ft + Áfa/kaszálás.
Korábban az Önkormányzat három évre kötött szerződést azzal a kikötéssel, hogy
minden kaszálási szezon megkezdése előtt az aktuális év egységára egyeztetésre
kerül az infláció mértékének figyelembevételével, javaslom az idei évben is három
évre szóló szerződés megkötését.
Határozati javaslat
az állami fenntartású utak környezetének kaszálásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-t, hogy évi két alkalommal ….-Ft/m2+áfa egységáron, az
Önkormányzat költségén a várost átszelő állami utakhoz tartozó zöldterületek

kaszálását végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a három
évre szóló szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. június 30. – a szerződés megkötésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

