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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt években a dombóvári Víztorony ügyével már több alkalommal is foglalkozott a Képviselő-testület, a legutóbbi előterjesztés tárgyalása során meghozott döntés
alapján [483/2010. (XII.30) számú határozat] a Víztorony további sorsára vonatkozó
tárgyalások lefolytatását tartotta szükségesnek a tulajdonos Dombóvár és Környéke
Víz- és Csatornamű Kft-vel.
A Víztorony épülete kapcsán a tulajdonos Kft. részére az Orbán & Orbán Szakértői Bt.
2010. február 22-én kelt „Dombóvár víztorony rekonstrukciója” tárgyú levelet írta,
amely levél a mellékletben olvasható. Dr. Orbán József ügyvezető, építésügyi szakértő
a Víztorony tartószerkezetével kapcsolatos főépítészi kérdésekre is válaszolt, a 2011.
február 22-i keltezésű levél szintén a mellékletben olvasható.
Az első bekezdésben foglaltak alapján Dombóvár város főépítésze felvette a kapcsolatot a tulajdonos Kft-vel, és a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, valamint külső szakmai források segítségével a lehetséges megoldásokat a következőképpen vázolta fel:
1. HELYREÁLLÍTÁS
a. Teljes helyreállítás:
o Becsült költség kb. nettó 30-36 millió Ft + Áfa (2 tájékoztató árajánlat alapján),
o 50 évre szóló megoldás.
b. Ideiglenes, a legrosszabb szerkezeti részeket (alsó gyűrű vonala) érintő
helyreállítás, amely leginkább a korrodálódott vasalat felületkezelésére
korlátozódik.
o Ideiglenes, átmeneti megoldás, (8-10 évre)
o nettó 0,5-1 millió Ft + Áfa,
o további lehetséges járulékos költségek (további elkerítési igény,
biztonsági intézkedések).
2. BONTÁS
a. Bontás robbantással:
o Extrém és a környékünkön nem megszokott, nem hétköznapi bontási mód, amely a vélt és valós veszélyeket rejti magában,
o nettó 8-9 millió Ft + Áfa becsült robbantási és „döntési” költség,
amely költségekben nincs benne az esetleges közműkiváltási és
egyéb, előre nem látható területbiztosítási költség,
o a fenti költségen felül a ledöntött torony további utántörési, bontási,
darabolási munkái ~ 9,5 + 10 millió Ft + Áfa,
o ebben az esetben kalkulálni kell a környék (közmű, burkolatok, növényzet, környező építmények) valamilyen szintű károsodásával,
o nagy a bizonytalanság a dőlés irányában, mivel az építmény vasbeton szerkezetében található vasalat esetleges nem teljes „átvágása”
esetén a tervezett dőlési irány megváltozhat, így a tervezettől az
építmény más irányba is dőlhet.
b. Kézi bontás

o A kézi bontásra pillanatnyilag nincs vállalkozó, ennél fogva információval sem rendelkezünk annak bekerülési költségéről.
További megoldási lehetőség merülhet fel a hasznosításra, ha a tulajdonos Kft. egy
nyilvános tervpályázatot ír ki az építmény hasznosítására, amely pályázat során adódhat egy olyan hasznosítási ötlet, amiért érdemes az ingatlant – természetesen megfelelő
feltételek kiírása mellett – harmadik fél számára értékesíteni, továbbadni, hasznosításra átadni… stb.
A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. – mint az ingatlan tulajdonosának
– ügyvezető igazgatója a következő véleményt fogalmazta meg az építmény további
sorsára vonatkozólag:
„A víztorony a vízellátásban 1970. óta semmiféle szerepet nem tölt be, és a
fejlesztési tervek szerint sem lesz rá szükség.
Az építmény sorsára vonatkozóan véleményem szerint csak önkormányzati
megítélés alapján lehet dönteni, nem elfelejtve, hogy városképi jelentőségű
műtárgyról van szó és a végleges döntés meghozatalához a lakosság véleményét is ki kell kérni.
A hasznosításra vonatkozóan egyet értek azzal, hogy nyilvános pályázat kerüljön kiírásra, és annak eredményétől is függően lehetne a jövőre vonatkozó elképzeléseket megfogalmazni.
A beérkezett árajánlatok alapján megállapítható, hogy akár 2 részletben is
lehet foglalkozni a szerkezet felújításával.
Az elkerítésre vonatkozó eddigi önkormányzati elképzeléseket alapvetően
hibás koncepciónak tartom, mivel a torony megközelítését lehetetlenné teszi
a kerítés, de nem oldja meg azokat a csúf felületi hibákat, melyek messziről
látszanak.”
Dombóvár város főépítészének véleménye az építmény további sorsát illetően a következő:
„Ismerve a város jelenlegi pénzügyi problémáit az ideiglenes helyreállítást
javasolnám elfogadásra. Az ezt követő nyolc évben reméljük, hogy lehetőség lesz arra, hogy valamely szervezet a víztorony hasznosítására országos,
nyilvános tervpályázatot írjon ki, ami egyébként több milliós kiadás. A jelenlegi elkerítés maradhatna, körbe kerítve gyorsan növő cserjével.”
Fentiek alapján javaslom, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft-t, a Hunyadi téri Víztorony (Dombóvár belterület
782/4/A hrsz.) tulajdonosát, hogy az építmény rekonstrukció nélküli várható élettartamának megnövelése érdekében az ingatlantulajdonosra vonatkozó jókarbantartási kötelezettség teljesítésének keretén belül ideiglenes helyreállításként tegyen eleget a felkért szakértő (Orbán & Orbán Szakértői Bt.) által javasoltaknak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, vagy a megbízott képviselőt döntésének a
Kft. taggyűlése előtti képviseletére.
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