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Tisztelt Képviselő-testület!
A város közterületein több köztárgy, „utcabútor” található, melyek fenntartása, karbantartása mindennapos feladatot jelent a városüzemeltetésért felelős Kollégáknak. Eltekintve a rongálásoktól, a szándékos károkozástól, ezek a közcélú műtárgyak is igényelnek felújítást.
Vannak olyan köztárgyak, melyek felújításával „szándékosan” (nem csak anyagi
okokból kifolyólag) nem foglalkozik a város (pl.: buszmegállók, azok üvegezése) ezzel is tiltakozva az indokolatlan, értelmetlen és felelőtlen károkozás ellen, hiszen az
elmúlt években is rengeteg buszmegálló-üvegezési munkát rendelt meg az Önkormányzat, azonban az építmények üvegezése folyamatosan, „idő előtt amortizálódik”.
Vannak azonban olyan, információt, tájékozódást és szabályozást biztosító köztárgyak,
melyek állapotjavítása megkerülhetetlen (pl.: KRESZ-táblák), vagy éppen azok hiányos állapota inkább valamilyen szempontból zavaró. A tavalyi év során több jelzés is
érkezett felém, miszerint a városi utcanévtáblák állapota több helyen is hiányos, azok
egyik oldalán a napsugárzás UV-sugarainak hatására a felirat elhalványodott vagy éppen teljes mértékben eltűnt, így az utcanévtáblák névtelen „mementóként” állnak az
utcasarkokon.
Talán a legrosszabb helyzet a Kertvárosban van, itt a legtöbb utcanévtábla cserére szorulna. A hivatali Kollégák felmérték ezt a területrészt, ahol 49 táblát számoltak össze.
1 tábla „újramatricázásának” anyagköltsége az előzetes becslések alapján nettó 1.200,Ft + Áfa / matrica (2 oldalra összesen 2 matrica kell). A meglévő, kifakult, korábbi
matrica eltávolítása és a tábla felületkezelése is költség (~nettó 1.500,- Ft + Áfa). Ezeket figyelembe véve, a mostani táblákat felhasználva kb. nettó 3.900,- Ft + Áfa / tábla
költséget jelentene a felújítás. Ezzel analóg megoldást tud biztosítani az, ha az
utcanévtáblákat újragyártatjuk úgy, hogy „műanyag-kompozit” (dibond) alapfelületre
ragasztatjuk a matricákat, ennek a bekerülési költsége kb. nettó 4.500,- Ft. Ez a megoldás gyorsabb végeredményt biztosít, és nem kell a régi, sokszor meghajlított alapanyaggal bajlódni. Mindkét esetben természetesen UV-álló matrica-alapanyag kerülne
felhasználásra. Első körben a kertvárosi városrész tábláinak cseréjét javasolnám megrendelni.
Természetesen ismertek előttem a 2012. évi költségvetés szűkös anyagi lehetőségei,
így a másik javaslatom az, hogy ha a táblák cseréjére nem tud az Önkormányzat forrást biztosítani, akkor első körben a kertvárosi területrészen kerüljön beszedésre az
összes utcanévtábla és a vázuk kerüljön raktározásra addig az időszakig, amíg lesz
anyagi lehetősége a városnak új táblákat készíttetni, és azokat visszahelyezni a megfelelő közterületi helyekre.
Mindkettő esetben (táblacsere vagy táblabeszedés) felmerül minimális „organizációs”
költség is (főként szállítás, mivel a munkavégzés nagy része közfoglalkoztatás keretén
belül elvégezhető). Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokból belátásuk szerint
válasszanak.

„A” verzió – Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kertvárosi városrészben
található, önkormányzati tulajdonban lévő utcanévtáblák cseréjét rendeli el, mely
munkák elvégzésére összesen maximum bruttó 350.000,- Ft összeget biztosít a 2012.
évi költségvetésének a helyi utak fenntartása előirányzat terhére (110/III/6.).
Határidő: 2012. július 30. – a táblacsere végrehajtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
„B” verzió – Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kertvárosi városrészben
található, önkormányzati tulajdonban lévő utcanévtáblák beszedését és raktározását
rendeli el, mely munkák elvégzésére összesen maximum bruttó 50.000,- Ft összeget
biztosít a 2012. évi költségvetésének a helyi utak fenntartása előirányzat terhére
(110/III/6.).
Határidő: 2012. június 30. – a táblák beszedésére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
Melléklet:
1. számú melléklet: Fotók az utcanévtáblákról

1. számú melléklet: Fotók az utcanévtáblákról

