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Tisztelt Bizottság! 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. 
határozatával (továbbiakban: Határozat) döntött a 2019 évi lakossági járdaprogram 
elindításáról. A Határozat továbbá magában foglalta, hogy a beérkezett igényekről a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 30 napon belül dönt, és határozatával bírálja el azokat. 
A felhívásra eddig a következő kérelmek érkeztek: 
 
 

Cím Kérelmezett m2 
Dombóvár, Vak Bottyán. u. 21. 24 
Dombóvár, Radnóti u. 36. 72 
Dombóvár, Móra Ferenc. u. 27. 30 
Dombóvár, Szent Vendel u. 10. 27,5 
Dombóvár, Babits u. 14. 17 
Összesen: 170,5 

 
 
A kérelmek megfelelnek a felhívás szerinti követelményeknek, továbbá a kérelmezett 
szakaszok műszakilag megvizsgálásra kerültek, a járdaprogramban való részvételük 
indokolt, ezért javasolt a kérelmek támogatása. 
 
A Határozatban foglaltak alapján a programban 100-120 ingatlan vehet részt összesen 
3000 m2 járdafelület erejéig, továbbá a program végrehajtásához szükséges 12.000.000,- 
Ft fedezetet a 2019. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület biztosítja. 
 
A január hónapban beérkezett kérelmek 5 db ingatlant érintenek, a megújítandó 
járdaszakaszok területe 170,5 m2, a megvalósítás esetén a szükséges anyagok biztosítása 
600.000,- Ft-ot jelent a képviselő-testület által biztosított 12.000.000,- Ft fedezet 
terhére.  
 
Javasolt, hogy a képviselő-testületnek a közterületről történő szabálytalan csapadékvíz-
kivezetések megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedésekről szóló 272/2018. (VI. 28.) Kt 
határozatával összhangban a járdafelújítás támogatása azzal a feltétellel történne, ha a 
kérelmező vállalja, hogy a későbbi járdarongálódás elkerülése érdekében a csapadékvíz-
kivezetést szabályosan megcsinálja, vagy azt tartály segítségével megszünteti. 
  
Kérem a Bizottságot, hogy hozzon döntést az eddig beérkezett igényekről. 

 

Határozati javaslat 
a 2019. évi járdaprogramban való részvételre benyújtott kérelmek elbírásáról  

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 381/2018. 
(XI. 29.) Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja a 2019. évi 
járdaprogramban való részvételre benyújtott alábbi kérelmeket: 
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Cím Az érintett 
járda területe 

(m2) 
Dombóvár, Vak Bottyán. u. 21. 24 
Dombóvár, Radnóti u. 36. 72 
Dombóvár, Móra Ferenc. u. 27. 30 
Dombóvár, Szent Vendel u. 10. 27,5 
Dombóvár, Babits u. 14. 17 
Összesen: 170,5 

 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kérelmezőkkel szerződést kössön. A megállapodásban a kérelmezőnek vállalnia kell, 
hogy az érintett járdaszakaszon az ingatlanról való csapadékvíz-kivezetést szabályossá 
teszi, vagy azt tartály segítségével megszünteti. 
 
Határid ő: 2019. február 28. – szerződések megkötésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 
 Talapka Rudolf 
 bizottsági elnök 


