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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár polgármestereként fontos feladatomnak tartom, hogy javítsak a
város környezeti megítélésén és megközelíthetőségén. Mindenki által ismert az a tény,
hogy Dombóvár és Szarvasd között a forgalomból kivont vasúti töltés nyomvonala ma
szinte útként funkcionál, amelyet használnak vadászok, turisták, a DRV Zrt. dolgozói,
de a lakosság is. Az utolsó 300 méteres szakasz azonban igen bozótos, sűrűn benőtte a
gaz, amely nemcsak esztétikailag nyújt rossz látványt, hanem környezetvédelmi
szempontból is ártalmas.
Ugyanez mondható el a Szarvasd – Nagypáltelep közötti szakaszról is, amely kb. 600
métert tesz ki a volt vasúti töltésen.
Annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megszüntessük, július elején levélben
fordultunk Döbrököz polgármesterével együtt a MÁV Zrt. Területi Igazgatóságához,
hogy engedélyezze az érintett vasúti nyomvonal kitakarítását és kerékpározásra
alkalmassá tételét, amelyet közfoglalkoztatottak bevonásával végeznénk el.
Hangsúlyoztuk természetesen azt is, hogy a munkálatok a MÁV Zrt.-nek semmilyen
költséggel nem járnak és a meglévő pályatestet semmilyen formában nem érintik.
A MÁV Zrt. illetékes munkatársaival a napokban megtörtént a helyszín bejárása és
hozzájárulást kaptunk a Dombóvár és Szarvasd közötti vasúti töltés utolsó 300 méteres
szakaszának kitakarítására, kivéve a 10 centiméternél vastagabb faállományt.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat
jóváhagyására.

Határozati javaslat
A Dombóvár-Szarvasd közötti vasúti töltés kitisztításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a MÁV Zrt.-vel
kötendő megállapodás aláírásához a Dombóvár-Szarvasd közötti vasúti töltés utolsó
300 méteres szakaszának kitisztítására vonatkozóan.
A Képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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