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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010. évi költségvetés tárgyalása során Szabotin Károly képviselő úr javaslatot tett
arra, hogy az Önkormányzat a kerékpárosok biztonságosabb közlekedése érdekében
vizsgálja meg a 611-es fkl. útnak a Kapos-híd és a szőlőhegyi elágazás közötti szakaszán közvilágítás kiépítésének a lehetőségét. Fedezetként a Képviselő úr a művelődési
ház ideiglenes átköltözéséből eredő megtakarítást jelölte meg.
A javaslattal érintett 611-es főközlekedési út állami tulajdonban áll, melynek kezelője
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Zrt. Tolna Megyei Területi Igazgatóságának forgalomszabályozási osztályvezetője, Guld István úr megkeresésünkre nyilatkozott, hogy
közútkezelőként elismerik ezen az útszakaszon a közvilágítás kiépítésének jótékony
hatását a közlekedésbiztonságra, és támogatják, hogy az Önkormányzat a saját költségén kiépíttesse azt.
A közvilágítás bővítését körültekintő tervezési és engedélyezési eljárás kell, hogy
megelőzze, ami időigényes és költséges folyamat. Előzetes ajánlatot kértünk Csiszár
Lászlótól, aki bruttó 2.450.479,- Ft összegben jelölte meg a 11 db oszlop állításának,
vezetékelésének, lámpatestekkel történő felszerelésének várható költségét, a szükséges
tervezési és engedélyezési munkákkal.
Amennyiben csak a Kapos-hídig történne a közvilágítás kiépítése, úgy csak két új oszlop állítására, és a rászerelt lámpatestekre, továbbá 100 fm vezetékre lenne szükség,
ami megoldható bruttó 581.892,- Ft-ból.
Ezeket a közműfejlesztési összegeket az önkormányzat 2010. évi költségvetése nem
tartalmazza, a művelődési ház ideiglenes áthelyezése pedig a feltételezett megtakarítás
helyett mintegy 6 millió forint többletköltséget jelent az Önkormányzatnak, ezért javaslom, hogy a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor döntsön a Képviselő-testület a
közvilágítási hálózat bővítéséről ezen a közlekedésbiztonság tekintetében fontos útszakaszon.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja Dombóvár
város közvilágításának bővítését a 611. sz. fkl. út mentén a Kapos-híd és a szőlőhegyi
elágazás közötti szakaszon, és az önkormányzat 2011. évi költségvetésében - a lehetőségeket figyelembe véve -, fedezetet biztosít annak megvalósításához.
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