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Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyergesvölgyi Horgász Sport Egyesület a mellékelt levélben keresett meg
azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson segítséget a Nyergesvölgyi horgásztó mellett
egy kulturált szociális helyiség (WC, kézmosó, tusoló, haltisztító-helyiség, horgásziroda) létesítéséhez.
Az indoklásban az Egyesület a szabadidejüket a tó környékén töltő kirándulók érdekeire és környezetvédelmi szempontokra hivatkozik, amelyek szem előtt tartása valóban
városi érdek.
A Horgász Egyesület társadalmi munkával segítené a kivitelezést, amelyhez fel lehetne használni a városban lebontott önkormányzati épületekből kikerülő téglaanyagot.
Az érvényben lévő rendezési terv nem biztosít lehetőséget a kiszemelt területen (a focipálya és tekepálya környékén) építmény létesítéséhez, ezért annak folyamatban lévő
módosításánál figyelembe kell venni ezt az igényt is. A lehetőségek felmérése, a részletek kidolgozása és a várható költségek meghatározása tervezési feladat. Az engedélyezési terv és a költségszámítás elkészítése megoldható mintegy 200eFt + Áfa összegért. Egy 50 m2-es téglaépületet figyelembe véve, a teljes építési költség 10 mFt körüli
nagyságú, bontott anyagok használata és a horgászok társadalmi munkája ezt az összeget jelentősen csökkentheti.
A tó környéki és a Nyerges-erdei kirándulók turisztikai, kulturális lehetőségeinek bővítése, valamint a tó környezetének védelme érdekében javaslom, hogy terveztessük
meg a szociális épületet, és a jövő évi költségvetésben a Képviselő-testület vegye figyelembe ennek a beruházásnak a tervezett megvalósítását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyerges-tó környéki turizmus és horgászat fejlesztése érdekében indokoltnak tartja a Nyerges csárda környékén egy szociális épület létesítését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy építész tervezővel készíttesse el az engedélyes terveket és a tervezői költségvetést, majd ezt követően dönt arról,
milyen arányban vállal majd kötelezettséget a létesítmény megvalósításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalmi munka vállalás
feltételeit és az egyéb vállalásokat egyeztesse a Horgász Egyesülettel.
A Képviselő-testület a tervezési munkák elvégzésére 250.000 Ft–ot biztosít a 2011. évi
költségvetéséből.
Határidő: a 2010. december 15. - A tervezési megbízás aláírására
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