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Tisztelt Képviselő-testület!
A Hunyadi tér 2. sz. alatti központi buszmegálló épületében, melyben résztulajdonos
az Önkormányzat is, a második negyedévben dugulás történt. A közműnyilvántartás
hibája miatt, hosszadalmas és körülményes feltárást követően megállapításra került,
hogy az 1970-es években kiépült csatorna mostanra gyakorlatilag megsemmisült, így
helyrehozása nem lehetséges. Ennek megfelelően egy új fordítóakna (a régi a mostani
előírásoknak már nem felel meg és az átalakítás többe kerülne, mint egy új építése)
készülne, valamint a korábbi nyomvonalon új vezeték kerül lefektetésre. A KOVI 95
Kft. 2015. augusztus10-i ajánlata (1. számú melléklet) alapján az elvégzendő munka
650.000 Ft+Áfa lenne. Tekintettel arra, hogy a csatorna tulajdona és karbantartása az
ingatlanhatárig az ellátásért felelősnek és az üzemeltetőnek a feladata, így a csatorna
használhatatlanná válása részben az Önkormányzat felelőssége is. A felbontott parkoló
mielőbbi helyreállításának érdekében javaslom, hogy a csatorna helyreállítását a
társasházzal együtt valósítsuk meg úgy, hogy az ajánlati ár megfizetésére az
Önkormányzat 350.000 Ft+Áfa, azaz 444.500 Ft összeget biztosítson az elkülönített
víziközmű-fejlesztési alapból, a fennmaradó összeget pedig a társasház fizesse meg.
A fenti összeg egy méltányos kompromisszum lenne a költségek megosztását illetően
és így a további vita is elkerülhetővé válna társasházzal. Továbbá a már hónapok óta
felbontott parkoló is hamarosan ismét visszaépítésre és használatba kerülhetne.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
A Hunyadi tér 2. alatti társasház csatornabekötéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Hunyadi tér 2.
szám alatti társasház csatorna-felújítását 650.000,-Ft + ÁFA ajánlati áron.
A Képviselő-testület a kivitelezés finanszírozására az elkülönített víziközműfejlesztési alapból 444.500 Ft-ot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói díjból
fennmaradó összeg megfizetésére a társasház képviselőivel megállapodást kössön.
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