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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kis-Konda-patak völgye helyi természetvédelmi terület fenyőkkel borított részén
egyre gyakoribbá válnak azon tevékenységek, melyek a faállományt, az aljnövényzetet
rongálják. A területen ismeretlenek Quad pályát létesítettek engedély nélkül. Ezen
területen egyébként tilos ezzel a járművel közlekedni, ezt a kihelyezett táblák jelzik.
Fontos szerepet tölt be a terület a kiemelkedő madárállományával, mely nemcsak
kiváló fészkelő hely, hanem a telet sok madár itt vészeli át. Az erdő - besűrűsödése
folytán - a környéken legalkalmasabb a madarak számára téli szállásnak. Ez az erdő a
kórház felett található, Kipszer tulajdonát képező terület, és az egyháztól megvásárolt
terület Ny-i oldalán található. Ennek a jogszerűtlen állapotnak minél előbb véget kell
vetni, és biztosítani kell, hogy az erdő regenerálódhasson.
A fent említett erdőtől keleti irányban, a 2878/10 hrsz.-ú (korábban az egyháztól
megvásárolt) terület (lásd mellékletet) terepmunka elvégzése nélkül alkalmas lenne az
ilyen jellegű sport kedvelőinek.
Az erdő közvetlen szomszédságában több földhalom emelkedik, a terep egyenetlen,
ideális gyakorlási lehetőséget biztosítva. Az önkormányzat évente 2-3 alkalommal
kaszáltatja a területet, az egyszeri kaszálási költség cca. 11.768 m2 x7,10 Ft/m2 +Áfa
=83.553 Ft + Áfa/alkalom. Ezt a költséget meg lehetne takarítani azzal, ha a használók
feladata lenne a terület folyamatos karbantartása. A kórház felől és a lakóépületek
oldalán természetes anyagból zajvédő fal kialakításával elkerülhető a káros és zavaró
hanghatás. A pálya használatát napszakhoz kötnénk, így a lakókat és a kórházi
betegeket sem zavarnák pihenésükben.
A kivitelezést természetesen az érintettek felderítését követően közös egyeztetés és
költségvállalás után lehetne elkezdeni. A környező utcák lakóit tájékoztatni kell a
tervezetről, és véleményüket figyelembe kell venni a döntésnél.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2878/10 hrsz.-ú
területen quad-pálya létesítését a megfelelő zajvédő falak kialakítása mellett, azzal a
kikötéssel, hogy kerüljenek megszüntetésre a szomszédos helyi természetvédelmi
területen a quad motorok által okozott rongálások.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közös álláspont kialakítása
érdekében vegye fel a kapcsolatot az érintettekkel, és – a lakosság véleményét is szem
előtt tartva – tárgyaljon a pálya megvalósításával kapcsolatos tennivalókról, valamint
az anyagi kötelezettségek vállalásáról.
Határidő: 2011. február 28. – A pálya megvalósítására vonatkozó előterjesztés
elkészítésére
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