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Tisztelt Képviselő-testület!
Kövécs Gyula, a Kövécs 2002 Kft. (Dombóvár, Ady utca 10.) ügyvezetője a mellékelt
levéllel keresett meg, amelyben önkormányzati hozzájárulást és anyagi támogatást kér
a Berzsenyi utcában a 1540/2 hrsz. alatti ingatlana melletti, 110 m hosszú és 1,45 m
széles járda megépítéséhez.
Korábban már épített a Kövécs 2002 Kft. járdát önkormányzati támogatással az Ady
Endre utca déli oldalán, amelynek minőségével mindenki elégedett.
Kövécs úr járdaépítési szándéka az önkormányzati tulajdonú járda teljes térköves
felújítására irányul, ami indokolt és támogatásra érdemes, hiszen a Berzsenyi utcai
járda ezen szakasza több 10 éve teljesen használhatatlan állapotban volt (feltöredezett,
szétment aszfalt járda, amit belepett a gaz, és felnyomtak a fagyökerek, oldalról pedig
benőtt a bozót). A Strandi árok hídjáig tartó szakaszon senki nem is használta, minden
gyalogos az úttesten közlekedett inkább.
A Kft. minőségi járdaépítésre vonatkozó szándékát, és a Berzsenyi utcában járó
gyalogosok biztonságát szem előtt tartva javaslom, hogy a szükséges 20x10x4-es térkő
elemek és beton szegély anyagárának 50 %-a mértékéig (bruttó 195.000,- Ft)
támogassa az Önkormányzat anyagbeszerzéssel a Kövécs 2002 Kft. kivitelezésében
megvalósuló járdaépítést.
Ez az összeg elenyésző ahhoz a minőségi ugráshoz képest, amit a Berzsenyi utcának
ez a szakasza úgy használhatóságban, mint esztétikailag fejlődni fog.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében hozzájárulását adja a Berzsenyi utcában a 1540/2 hrsz.-ú
ingatlan előtti közterületi járda térköves kiépítéséhez, és bruttó 195.000,- Ft összegű
építőanyag (térkő és járdaszegély) biztosításával hozzájárul a Kövécs 2002 Kft. által
végzett kivitelezési munkákhoz.
A Képviselő-testület a járdaépítéshez biztosított építőanyagok fedezetére a város 2015.
évi költségvetésének kiadási oldalán a VII. Felújítások 1. sorában szereplő
Járdafelújítások 9.157 eFt összegét jelöli meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kövécs 2002 Kft.-vel kötendő
megállapodás jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2015. július 31. az építőanyagok átadására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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1. sz. melléklet

