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Tisztelt Képviselő-testület!
A 237/2014. (V.29.) számú határozatával döntött a Képviselő-testület arról, hogy közbeszerzési eljárást indít a Dombóvár, XI. utca – Kapos híd közötti útszélesítés, a Fő
utca I. és II. utca közötti útburkolat felújítás és a szőlőhegyi két feljáró burkolatjavítás
kivitelezésére.
Javaslom a fenti határozatban felsorolt útépítési feladatok kiegészítését a Rajk
László utca középső szakaszának megépítésével az alábbiak miatt:
A Rajk László utcában két ütemben, 2005. és 2008. évben készült el egy-egy aszfaltozott útszakasz az utca déli és északi végén. A közöttük megmaradt 6 ingatlan előtti
útszakasz azért nem került kivitelezésre, mert az érintett ingatlantulajdonosok nem
támogatták kétharmados többséggel az útépítést, illetve két ingatlan tulajdonosa - aki
nem adta el a területe végét teleknek – nem mondott le az önkormányzati útépítéshez
szükséges 8 m széles teleksávról.
Érdekes állapot tapasztalható most az utcában, mert a középső 60 m nyáron poros, télen sáros, mindenképpen zavaró tényező az arra közlekedőknek.
Az elmúlt időszakban a Rajk László utca közepén, a kiépítetlen szakaszon ingatlannal
rendelkező 5 személy megkeresett a mellékelt levéllel, amelyben kérték, hogy kerüljön
megépítésre az utca közepén lévő szakaszon is az aszfalt burkolatú közút. Időközben
ingatlaneladások történtek az utcában, a kiépítetlen útszakasz mellett ingatlannal rendelkezők is valamennyien lemondtak az úthoz szükséges területről, néhány éve már
lehetővé vált az önkormányzati útépítés a középső 6 telek előtt is.
Az aszfaltozott utak létesítését korábban is lakossági önerő igénybevételével vállalta
az önkormányzat, kétoldalas beépítés esetén az ingatlantulajdonosok fizették a beruházás 30 %-át. Ezt az elvet kellene érvényesíteni a Rajk utca maradék szakaszának megépítése során is.
Javaslom tehát a Rajk László utca középső szakaszára árajánlat kérését közbeszerzés
keretében, a XI. utcai útszélesítéssel, a Fő utcai burkolatcserével és a szőlőhegyi feljárók javításával egy eljárás keretében.
Az árajánlat ismeretében kell majd az érintett ingatlantulajdonosokkal megállapodást
kötni a lakossági önerővel megvalósuló útépítésre.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rajk László
utca középső 60 m-es szakaszának megépítését az érintett ingatlantulajdonosokkal
közös kötelezettségvállalással úgy, hogy az önkormányzat a költségek 70 %-át, a
lakosság a 30%-át vállalja.
2. A Képviselő-testület a 237/2014.(V.29.) Kt. sz. határozatának első pontjában elfogadott közbeszerzési eljárás indítást kiegészíti a „Rajk László utca középső 60 mes szakaszán aszfaltos útburkolat kiépítése” műszaki tartalommal.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett ingatlantulajdonosokkal az útépítés közös költségviseléséről szóló megállapodások megkötésére.
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