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Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi nyár folyamán kérdőív segítségével igyekeztünk megtudni, hogy a városban
lakók számára az egyes projektek milyen prioritást élveznek. Ennek alapján a Tinódi
Ház előtti tér rendezése, valamint a Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése
előkelőhelyen végzett, így ennek a két projektnek a szakmai, illetve műszaki
előkészítését kezdtük meg azzal, hogy a szőlőhegyi kerékpárút csak ütemezetten kerül
megépítésre, tekintettel arra, hogy a teljes megvalósítás 100 millió Ft-ot is meghaladó
összegbe kerülne. Mindkét fejlesztési cél besorolható a banki infrastruktúrafejlesztési
programba, az előbbi „Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges egyéb
közlekedésfejlesztési beruházások”, utóbbi pedig a „Kerékpárút hálózat fejlesztése”
címszavak alá.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2019. (I. 31.) Kt.
határozatában - mely a hitelből megvalósuló beruházások közbeszerzési eljárásainak
megindításáról szól -, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára döntött arról, hogy
a szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme konkrét szakaszáról és a beruházás
műszaki tartalmáról a becsült kivitelezési költségek alapján a februári rendes ülésén
dönt. A Bizottság javaslatában a kerékpárút megépítésének I. ütemeként a 611-es számú
főúttól a homokpusztai bekötőútig tartó szakaszt határozza meg.
A kerékpárút megépítésének I. ütemében tervezetten az alábbi munkálatok valósulnak
meg:
- föld alépítményes pályaszerkezet kialakítása;
- fák és cserjék kivágása, tuskózása;
- közművek át-, és védelembe helyezése;
- töltés készítése kevert földből;
- rézsű képzése és füvesítése;
- csapadékvíz-elvezetés kialakítása: nyílt árkosan betonlapokból és zártan talpas
betoncsövekből, valamint tokos műanyag csőből;
- kerékpárút híd építése a Pálinkás ároknál;
- védőkorlát kiépítése 160 m hosszban;
- közúti jelző és útbaigazító táblák kihelyezése.
A felsorolt munkálatokból a Szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme keretében
tavaly nyáron viszonylag nagy mennyiségű föld került deponálásra a DombóvárSzőlőhegy bekötőútnál (611-es főút és 65188-es út kereszteződése). Ez a föld a
szőlőhegyi kerékpárút alapjának biztosítása céljából – a Képviselő-testület 379/2017.
(IX. 5.) Kt. határozata alapján – 2017. október 15-ig elterítésre került. Ezt követően az
önkormányzat közfoglalkoztatottai megkezdték az érintett terület megtisztítását, ennek
keretében sor került az illegálisan elhelyezett kommunális hulladék összegyűjtésére és
elszállítására, továbbá a Magyar Közút Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetést követően
a cserjék irtására és a fák kivágására.
Informatív árajánlat alapján a szőlőhegyi kerékpárút megépítése I. ütemének bekerülési
költsége 65.017.979,- Ft. Az elmúlt években az építőiparban történt árnövekedések
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miatt a Pálinkás ároknál történő hídépítés pontos költségei nehezen becsülhetőek meg
előre, ezért arra törekszünk, hogy a közbeszerzési eljárás úgy kerüljön kiírásra, hogy a
híd kivitelezésével kapcsolatos ajánlat ismeretében dönthessünk a beruházás további
szakaszolásáról és ne legyen szükséges a teljes eljárás megismétlése.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
a szőlőhegyi kerékpárút kialakításának költségeiről és a megvalósítás
ütemezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2019. (I. 31.) Kt.
határozatában foglaltak szerint a szőlőhegyi kerékpárút kialakításának I. ütemét a 611es számú főúttól a homokpusztai bekötőútig tartó szakaszban határozza meg és ennek
megfelelően jóváhagyja a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindítását.
Határidő: 2019. május 31. – a közbeszerzési eljárás megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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