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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2017. szeptember 28-i rendes ülésén tárgyalta többek között a
Kiskonda-patak háttöltésével, valamint a 61-es úttal kapcsolatos problémákkal
foglalkozó előterjesztést.
Az ülésen született határozatokban foglaltaknak megfelelően, a jelen előterjesztés 1.
sz. mellékleteként csatolt levelet és határozatokat megküldtük a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Közút) részére, melyre a Közút a 2. sz. mellékletként
csatolt választ adta, az alábbiak szerint:
-

A 61-es út északi bevezető útszakaszának várható felújítási költségére a Közút
megfelelő információk nélkül választ adni nem tudott. A sebességcsökkentéssel
kapcsolatosan a meglévő környezeti körülmények, a meglévő párhuzamos utak
megléte miatt az emelt (70 km/ óra) sebesség alkalmazására lehetőség van és
jelen formájában az átkelési szakasz forgalombiztonságát szem előtt tartva
hatékonynak tartja. Az előbbiekben leírtak kapcsán továbbra is fontosnak
tartom a sebesség csökkentését, különösen, mert a bevezető útszakasz
felújítására belátható időn belül nem kerülhet sor.

-

A 6532. jelű összekötő út kapcsán, arra való tekintettel, hogy a Közút a
sebességcsökkentést továbbra sem kívánja az önkormányzat jogos kérésére
végrehajtani, javaslom kezdeményezni a lakott terület határának kiterjesztését
Gunaras gyógyhelyének külső határáig, amely azonban a későbbiek során
képezi majd külön előterjesztés tárgyát.

-

A Közút által üzemeltetett útszakaszokon a szegélyek és szegélyen kívüli
területek egyeztetésre kerültek a Közúttal helyszíni bejárás keretén belül,
azonban a fenti területek karbantartására azóta sem került sor a Közút részéről.

-

A 65195. jelű és a 6532. jelű összekötő utak közötti elkerülő út kialakítása
kapcsán 2017. szeptember 12-én megtartott egyeztetőn a Közút részéről
bemutatott dokumentáció alapján kértük és kérjük továbbra is megküldeni azt a
térképi állományt, mely az elkerülő út lehetséges nyomvonala lehet és amely
alapján a szükséges eljárások lefolytatása elindítható.

A szeptemberi rendes ülésen a 61-es út melletti leállósávok esetleges újrarendezésével
összefüggésben felmerültek vizsgálatára felkért szakértő a 3. sz. mellékletként csatolt
válaszában kifejtette, hogy az Erzsébet utca és Gyöngyvirág körút közötti szakaszon a
leállósáv áthelyezése nem javasolt, a Gyöngyvirág körút és Tinódi utca közé eső
szakaszon a leállósáv áthelyezése megoldható, azonban itt is leginkább a mindkét
oldali sövény telepítése jelenthet jobb megoldást. A Gyöngyvirág körút és Árpád utca
közötti szakaszon a szakértő véleményében nem tartja megoldhatónak a leállósávok
áthelyezését.
A 2017. november 24-én tartott helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján az
alábbiakban felsorolt változatok megvalósítása merül fel:

1. Mindenképp javasolt a jelenlegi állapot fenntartása mellett a Rákóczi utca –
Gyöngyvirág körút temetőnél lévő csomópontjától balra és jobbra is 15-15
méteren, valamint a Tinódi utca – Rákóczi utca csomópontjától jobbra 15
méteren, a leállósávon járműforgalom elől elzárt terület kialakítása útburkolati
jelfestéssel.
2. Az alábbi verziók vonatkozásában kérem, hogy a Képviselő-testület döntsön
arról, hogy melyik kerüljön megvalósításra:
a.) a jelenlegi állapot fenntartása mellett az úttest és a járda közötti szakaszon
sövényesítés;
b.) a Gyöngyvirág körút – Tinódi utca között a leállósáv áthelyezése a D-i
oldalra, a járműforgalom elöl elzárt területek kialakításával (Rákóczi utca Gyöngyvirág körút temetőnél jobbra és balra, a Rákóczi utca - Perczel utca
kereszteződésében jobbra és balra és a Rákóczi utca - Tinódi utca jobbra és
balra 15-15 m)
c.) az a.) és a b.) pontban foglaltak együttes megvalósítása.
Ami a Konda-patak híd háttöltését illeti, a Közút válaszlevele megelőzte az e tárgyban
küldött, az eredeti állapotban történő helyreállítás Közút általi végrehajtására felszólító
levelemet (4. sz. melléklet), így erre vonatkozóan a Közúttól további válaszok
érkezhetnek.
Szintén a szeptemberi ülésen hozott, 403/2017. (IX. 28.) Kt. határozatával a
Képviselő-testület elrendelte a Rákóczi utcai és a Gagarin utcai ingatlanok
tulajdonosai körében felmérés elvégzését, amelynek a nyílászárók jellegére és
állapotára, továbbá arra kellett kiterjednie, hogy amennyiben a zajvédelem érdekében
szükséges a nyílászárók cseréje, arra a tulajdonosok hajlandóak-e, valamint
rendelkezésükre áll-e a szükséges saját forrás, illetve lehetőség esetén a költségek
fedezetének biztosítására igénybe vennének-e támogatást.
Az elrendelt felmérést a Hivatal elvégezte, annak eredményét az alábbiak szerint
ismertetem:
A felmérés a Rákóczi utcai, valamint a Gagarin utcai ingatlanokat érintette, szám
szerint 172 ingatlant. Az ingatlanok közül 17 lakatlan. 27 ingatlan vonatkozásában
nem sikerült a felmérést elvégezni, többszöri megkeresést követően sem.
A felmért ingatlanok közül 83 esetében van hagyományos, régi típusú, fa nyílászáró,
és 45 esetében műanyag. A fa nyílászáróval rendelkező ingatlanok tulajdonosai közül
10 nyilatkozott úgy, hogy tervezi a nyílászárók cseréjét, és erre igénybe venné az
önkormányzat támogatását.
A következő lépés a cserére hajlandó, és önkormányzati támogatást igénybe venni
szándékozó tulajdonosok ingatlanjai nyílászáróinak konkrét felmérése szakember
igénybevételével, majd a pontos műszaki tartalom birtokában ajánlatkérések

lefolytatása annak érdekében, hogy pontos költségvetés ismeretében lehessen dönteni
az önkormányzati támogatási forma kidolgozásáról.
A fentiekben megfogalmazottak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását
kérem.
I. Határozati javaslat
a 61-es út vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban tett
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 61-es út
vonatkozásában felmerült problémákkal kapcsolatban tett intézkedésekről szóló
tájékoztatót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett témák vonatkozásában
továbbra is képviselje a város érdekeit a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel szemben.
Határidő: 2018. március 31. – ismételt tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
II. Határozati javaslat
a 61-es út Rákóczi utcai szakaszán megvalósuló forgalomkizárásról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenlegi állapot
fenntartása mellett támogatja a Rákóczi utca – Gyöngyvirág körút temetőnél lévő
csomópontjától balra és jobbra is 15-15 méteren, valamint a Tinódi utca – Rákóczi
utca csomópontjától jobbra 15 méteren, a leállósávon járműforgalom elől elzárt terület
kialakítását útburkolati jelfestéssel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület álláspontját képviselje
Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé.
Határidő: 2017. december 15. – a határozat megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
III. Határozati javaslat
a 61-es út Rákóczi utcai szakaszán lévő leállósávok újrarendezéséről,
valamint az úttest és a járda közötti szakasz sövényesítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61-es út Rákóczi utcai
szakaszán lévő leállósávok újrarendezése, valamint az úttest és a járda közötti szakasz
sövényesítése kapcsán

„A” változat: a jelenlegi állapot fenntartása mellett az úttest és a járda közötti szakaszon
támogatja a sövényesítést;
„B” változat: a Gyöngyvirág körút – Tinódi utca között támogatja a leállósáv
áthelyezését a D-i oldalra, a járműforgalom elöl elzárt területek kialakításával
(Rákóczi utca - Gyöngyvirág körút temetőnél jobbra és balra, a Rákóczi utca - Perczel
utca kereszteződésében jobbra és balra és a Rákóczi utca - Tinódi utca jobbra és balra
15-15 m);
„C” változat: az „A” és „B” pontban foglaltak együttes megvalósítását támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület álláspontját képviselje
Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé.
Határidő: 2017. december 15. – a határozat megküldésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
IV. Határozati javaslat
a Rákóczi utcai és Gagarin utcai ingatlanok nyílászárói állapotáról, illetve a
cserére való hajlandóság felméréséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rákóczi utcai és
Gagarin utcai ingatlanok nyílászárói állapotának, illetve a cserére való hajlandóság
felméréséről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szakember útján gondoskodjon a
nyílászáró cserére hajlandó, és önkormányzati támogatást igénybe venni szándékozó
tulajdonosok ingatlanjai nyílászáróinak műszaki felméréséről (mennyiség, állapot,
stb.), és annak eredményeképpen folytasson le ajánlatkérési eljárást.
Határidő: 2018. március 31. – ismételt tájékoztatásra
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

