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Dombóvár belvárosában, a központi fekvésű Petőfi utca közmű ellátottságának színvonala sajnos régóta nem megfelelő.
A csapadékvíz elvezetés az utcában az Erzsébet utca és a Szent Gellért utca közötti szakaszon nem megoldott, eső után végig az útburkolaton áll kétoldalt a csapadékvíz. Az
elhaladó autók a járdán közlekedőkre, az itt álló házak falára, ablakára veri fel a pocsolyák vizét.
A vízvezeték-hálózat állapota is megoldásért kiált. A Petőfi utcai úttest alatt haladó ivóvíz gerincvízvezeték anyaga még azbesztcement nyomócső, amelyen a kora és műszaki
állapota miatt már több csőtörés következett be. A csőtörések során elfolyó vizek jelentős
károkat okoztak az ittlévő lakóházakban. A korszerűtlen víz-gerincvezeték állapotának
védelme érdekében jelenleg súly- és magasságkorlátozás van érvényben az utcában, de a
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. szakértőinek álláspontja szerint csak a
gerincvezeték cseréje jelent megnyugtató megoldást a további csőtörések megelőzésére.
Az utcában a szennyvízvezeték kora is jelentős, az anyaga ennek is azbesztcement.
Amennyiben a közmű-korszerűsítéssel kapcsolatosan közút- és járdarekonstrukciót valósítunk meg, célszerű lehet a meglévő csapadék gerincvezeték cseréje is KG PVC csőre,
ami hosszú időre biztosítja a megfelelő színvonalú csapadékvíz-elvezetést. Azt, hogy erre
a csőcserére valóban szükség van-e, kamerás vizsgálat adhat választ. A beavatkozás egy
előzetes tisztításból, a kamerás vizsgálatból és a szakvélemény elkészítéséből áll, amelynek összes várható költsége mintegy 150.000,- Ft + Áfa (a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamű Kft. csatornázási üzemvezetője, Nagy Sándor tájékoztatása szerint).
2004. évben a kaposvári székhelyű Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft. megrendelésünkre csapadékelvezetési engedélyezési tervet készített Dombóvár négy kritikus helyszínére vonatkozóan. Két helyszínen (a Szent István téren és a Zalka Máté utcában) önkormányzati beruházásként megvalósultak a csapadékelvezetési munkák, de forráshiány
miatt a Tó utca és a Petőfi utca csapadékelvezető rendszere akkor, és azóta sem valósulhatott meg.
2010. évben a Dombóvári Akcióterületi Rehabilitációs Kezdeményezés (D.A.R.K.) elnevezésű pályázati program keretében kívánta az Önkormányzat megvalósítani a Petőfi utcai közmű problémák átfogó megoldását. Tervek készültek a Petőfi utcai közmű korszerűsítésekről (vízvezeték-hálózat kiváltása, kábeltévé hálózat átépítése, 0,4 KV-os elektromos hálózat és közvilágítás építés), továbbá aktualizálni kívántuk a 2004. évben készült
csapadékelvezetési terveket. A projekt a közműfejlesztéseket, valamint az azt követő útés járdarekonstrukciót is tartalmazta. A már megnyert pályázatot visszamondta az önkormányzat, ezért sem az elkészült tervek engedélyeztetésére, sem a kivitelezésekre már
nem került sor.
A műszaki szükségességen túl az ad aktualitást a kérdés ismételt napirendre vételéhez,
hogy finanszírozási lehetőség nyílt a tervezett víz- és csatornahálózat rekonstrukció megvalósításához. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ugyanis bérleti díjat
fizet az Önkormányzatnak az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyon után,
amely bérleti díjakból jelentős, mintegy 100 millió forint mértékű felhalmozott összeg áll
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már a rendelkezésünkre. Ez az összeg egy külön elszámolási számlán van elkülönítve,
amelyből csak a víziközmű vagyon fenntartására, fejlesztésére költhet az Önkormányzat.
A Petőfi utcai vízi közműveket érintő fejlesztések egy része engedélyköteles (vízvezetékhálózat kiváltása, csapadékvízrendszer kiépítése), emiatt a terveket korszerűsíttetni és
engedélyeztetni szükséges. A korábban készült csapadékvíz-elvezetési terveket összhangba kell hozni a később (2010. évben a D.A.R.K. pályázat készítése során) készült
tervekkel. Ezekre a tervezési munkákra ajánlatokat kell bekérni, majd a tervek alapján
meg kell határozni a várható beruházási összegeket, hogy tisztán lássuk a lehetőségeinket.
A belvárosi közműellátás ezen kritikus pontján a régóta várt fejlesztések megvalósítása
érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg kívánja valósítani a Petőfi
utca víz-, szennyvíz-, csapadékvíz-rendszerének korszerűsítését, továbbá az ezzel kapcsolatos út- és járdarekonstrukciós munkákat.
A fentiek szerinti beruházás során megvalósítani kívánt víziközmű-fejlesztés forrása a
város tulajdonban lévő víziközmű vagyon használatáért a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. által az Önkormányzatnak kifizetett és elkülönítetten kezelt bérleti díj.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat a szükséges
terv-felülvizsgálatokra, engedélyezésekre, a kivitelezési munkák tervezői költségvetéseinek elkészítésére.
Határidő: 2013. március 31. - a tervezési szerződések aláírására.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési iroda.
Szabó Loránd
polgármester
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