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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város területén a járdák műszaki állapota sajnos sok helyütt alulmúlja az
igényeket és a jogos elvárásokat. A város anyagi lehetőségei miatt belátható időn belül
nem is tudjuk valamennyi járda állapotát az elfogadható szintre hozni.
A belvárosban, az Apáczai Szakközépiskola előtt is olyan rossz állapotú, balesetveszélyes a járda mintegy 75 m hosszban, amely sürgős beavatkozást igényel. A járda sülylyedései az épület állagát is veszélyeztetik, mert a csapadék ejtőcsöveken lezúduló vizet az épület alá vezetik (lásd a mellékelt fotókat). Ez a város legrégebbi öntött aszfalt
járdája, aminek kora meghaladja az ötven évet, és amelynek jelen állapota balesetveszélyt jelent a középiskolába járó több száz diák, tanár és szülő számára.
Két műszaki megoldás jöhet szóba ezen a járdaszakaszon a biztonságos gyalogos közlekedés helyreállítása érdekében:
Az egyik megoldás a járda teljes felületének (mintegy 150 m2) térkövezése. Ez a meglévő burkolat és alapbeton feltörésével, új alapozás elkészítésével, szegély és térkőburkolat elkészítésével jár. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy az iskola előtti környezettel városképileg összhangba kerül az épület melletti járda, valamint az, hogy a
későbbi javítások esetében egyenértékű helyreállításra lesz lehetőség. Hátránya a magasabb, 1.082.482,- Ft + Áfa beruházási költség (lásd 2. melléklet).
A másik megoldás a jelenlegi aszfaltjárda foltokban történő javítása. Ez a meglévő
burkolat számtalan helyen történő megvágását, a hibás burkolati részek eltávolítását és
aszfaltozással történő kiegészítését jelenti összesen 27 m2-en. Előnye a mérsékeltebb,
342.723,- Ft+ Áfa bekerülési költség (lásd 3. melléklet), hátránya hogy az eredmény
nem lesz egységes és esztétikus. A védett épület előtt hosszabb távra egy folt hátán folt
járdafelület keletkezik, ami egyrészt nincs optikai összhangban az épülethez futó többi
járdával, másrészt időről-időre újabb javításokat igényel, hasonlóan a kátyúsodó útjainkhoz.
A város 2013. évi költségvetésében nincs erre a munkára fordítható keret, ezért javaslom, hogy a Rét u. – Szigeterdő közötti járda felújítására szánt 2 millió forintot ütemezze át a Képviselő-testület az Apáczai előtti járda rendbetételére. A Rét utca - Szigeterdő közötti járdának amúgy is csak egy része valósulhatott volna meg a 2 millió
forintból. Komplettebb megoldás lehet az, hogy a 2014. évi költségvetésben a teljes
járdahossz felújításához elegendő összeget irányoz elő az Önkormányzat.
A város történelmi központjában lévő, a környezetéhez méltatlan állapotú, balesetveszélyes járda állapotjavítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi
határozati javaslatok valamelyikének szíves elfogadását.
Határozati javaslat
„A” változat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében meg kívánja oldani az Apáczai Csere János Szakközépiskola előtti
járda javítását, a járdaszakasz térkövezésével.

A Képviselő-testület a munkák elvégzésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-t jelöli ki, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a munkák fedezetére a város 2013. évi költségvetésének kiadási
oldalán a 109. cím, VI. alcímének 8. sorában szereplő Rét u. – Szigeterdő közötti járda
felújítás 2 millió forintos összegét jelöli meg, ugyanakkor kifejezi szándékát, hogy a
2014. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi a Rét utca – Szigeterdő közötti
járda-felújítás immár teljes hosszban történő kivitelezésének szükségességét.
Határidő: 2013. október 15. - a járdajavítás elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
„B” változat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében meg kívánja oldani az Apáczai Csere János Szakközépiskola előtti
járda javítását, a járdaszakasz foltokban történő aszfaltos javításával.
A Képviselő-testület a munkák elvégzésére a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
NKft.-t jelöli ki, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a munkák fedezetére a város 2013. évi költségvetésének kiadási
oldalán a 109. cím, VI. alcímének 8. sorában szereplő Rét u. – Szigeterdő közötti járda
felújítás 2 millió forintos összegét jelöli meg, ugyanakkor kifejezi szándékát, hogy a
2014. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi a Rét utca – Szigeterdő közötti
járda-felújítás immár teljes hosszban történő kivitelezésének szükségességét.
Határidő: 2013. október 15. - a járdajavítás elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Dombóvár, 2013. augusztus 16.
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