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Tisztelt Képviselő-testület!

A szigeterdei közvilágítás-fejlesztés I. ütemének megvalósítását, amely tartalmazta a
futó ösvény megvilágítását, a Képviselő-testület 361/2016. (IX. 1.) Kt. határozatában
jelölte meg fejlesztési célként.
Az önkormányzat mindenekelőtti célja a város szebbé tétele, fokozatos fejlesztése.
Ennek egyik eleme volt a szigeterdei rekortán futópálya kiépítése, melynek átadása az
idei évben megtörtént. A futókör elkészültét követően a világítás további kiépítése,
bővítése vált szükségessé a Szigeterdő, valamint a futópálya sötétedés utáni biztonságos
és balesetmentes használata érdekében.
Mindezek megvalósítása céljából a Képviselő-testület 277/2017. (V. 25.) Kt.
határozatában döntött a városi közvilágítás további fejlesztéséről, amely tartalmazta a
Szigeterdő közvilágítás-fejlesztésének II. ütemét (földkábelezés, felállások kiépítése).
A fenti, két ütemben megvalósult közvilágítás-fejlesztés egy 5 éves futamidejű,
kormány hozzájárulása nélküli, 9.700.000,- Ft összegű fejlesztési hitel részeként
valósult meg.
2017. nyarán – a II. ütemben megvalósuló földkábelezést és felállások kiépítését
követően – ismeretlen tettes megrongálta a kandeláber csonkokat, a rézkábeleket
eltulajdonította belőlük. A rongálás ügyében feljelentést tettünk a Dombóvári
Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen. A nyomozás még nem zárult le. A rongálás
következtében a kandeláber csonkok oly mértékben sérültek, hogy azok újra kiépítése
szükséges.
A szigeterdei világítás bővítésének III. ütemében a rongálással okozott károk
helyreállítása, valamint 5 db új díszkandeláber elhelyezése történne meg, a fentiekben
már említett közbiztonsági, baleset-megelőzési okokból.
Informatív árajánlatkérések alapján a III. ütemet tartalmazó fenti bővítés – a sérült
kandeláber csonkok helyreállításával – 4.337.500,- Ft + áfa összegből valósítható meg.
A III. ütem tartalma részletesen:
• 5db díszkandeláber: 549.000.- Ft + áfa/ db
• 5 db LED-es lámpatest: 271.000.- Ft + áfa/ db
• Kandeláber csonkokból kivágott bekötő kábelek pótlása (5db): 47.500,- Ft + áfa/ db
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a Szigeterdő világításának bővítéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szigeterdőben
megvalósuló közvilágítás-fejlesztés – sérült kandeláber csonkok helyreállítását is
magába foglaló – III. ütemét, amelyre legfeljebb 4.337.500,- Ft + áfa keretösszeget
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződés tartalmának jóváhagyására, aláírására.
Határidő: 2017. december 31. – beszerzési eljárás lefolytatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

