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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. átalánydíjas megbízási szerződés
alapján végez városüzemeltetési feladatokat. A megbízási szerződés 2006. február
27-e óta az alapfeladatok kiegészítése miatt került módosításra, melyek a következők:
- 2007. február 6-án a 271/2006. (XII.14) Kt. sz. határozata alapján Szőlőhegy és a puszták folyamatos karbantartása miatt kellett a szerződést módosítani.
- 2007. május 3-án a 67/2007. (III.26) Kt. sz. határozata alapján a hulladékudvar bevezető útjának és környezetének, valamint a JAM csarnok területének karbantartása miatt egészült ki a feladatkör.
- 2007. szeptember 25-én a szerződésmódosítás pontosította a közlekedési és
egyéb közterületi táblákkal kapcsolatos feladatokat, a késedelmes teljesítéssel kapcsolatban rendelkeztek közös megegyezéssel a szerződött felek.
- 2008. július 14-én a területek kiegészítése miatt történt szerződés módosítás
a 205/2008. (VI.30.) Kt. sz. határozata alapján.
Az alapszerződés mellékleteinek folyamatos változása, a szerződések módosításai
és az infláció mértékével történő díjmódosítás elmaradása tette szükségessé a
megbízási szerződés egységes szerkezetbe történő foglalását. Az egységes szerkezetbe történő foglalás mellett a szerződés módosítása is megtörténik:
- 1. sz. mellékletéből kikerül a Dózsa György utcai családi házak előtti rész
kaszálása, az Ivanich Antal utcai vásártér és környezete, a Március 15. tér,
a Gunarasi úton útként nyilvántartott, de haszonbérbe adott terület.
- A melléklet területeinek mostani egységes szerkezetbe történő foglalása
módosításokkal is jár, így lehetőség nyílik a kaszálási mennyiségeken felül
eseti megrendelés alapján a négyzetméter alapú számlázás elérésére. (megjegyzem, eddig nem került sor kiegészítő kaszálás megrendelésére).
- A 4. sz. mellékletben pontosításra kerültek a városi hirdetőtáblák helyszínei.
- A 7. sz. mellékletben az eladott, vagy bérbe adott területek kerültek törlésre.
Tekintettel arra, hogy a 2006-ban aláírt szerződés szerint nettó 6,40,- Ft/m2 + Áfa
áron került sor a kaszálási árak meghatározására a 7.sz. melléklet megrendelése és
az 1.sz. melléklet kiegészítő megrendelése esetén javaslom a konzorciumi kaszálási árakat alkalmazni. A 2011. évi konzorciumi ár nettó 7,40,- Ft/m2 + Áfa.
Javaslom, hogy a szerződés 1. pont 16-dik, vonatkozó bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„A 7. sz. melléklet szerinti területek kaszálása a Városfejlesztési Iroda
által meghatározott időközönként nettó 7,40 Ft / m2 + ÁFA / alkalom
áron történik.”
A képviselő-testület a konzorciumi szerződés módosításakor jóváhagyta a nettó 890,Ft/forduló + Áfa többletköltség kifizetését a konzorcium tagjainak, hiszen eddig a
hulladékudvarhoz történt a szállítás. Továbbá az átalánydíjas szerződésben a keletke2

zett kaszálék elszállítása eddig nem volt megfelelően rendezve. A megnövekedett
távolság miatt indokolt a többletköltséget is kifizetni. Ezek alapján javasolt az 1. pont
kiegészítése az alábbi bekezdéssel:
„Megrendelő igénye esetén az 1. sz. és 7. sz . melléklet szerinti területeken keletkezett kaszálék gyűjtése és elszállítása a Kaposszekcsői Biogáz
üzemhez nettó 4.595 Ft/tonna + Áfa, az igazolt fordulók alapján fordulóként nettó 890,- Ft + Áfa / forduló kompenzációval téríthető meg.”
A 2006-ban megállapított árak vonatkozásában javaslom az éves átalánydíj mértékét 7%-al emelni. Az emelés mértéke éves szinten a jelenlegi átalányárat havi bontásba kimutatva (nettó 1.995.000,- Ft + Áfa) a fenti javaslat elfogadása esetén havi
nettó 139.650 Ft + Áfa többlet kiadást eredményezne a költségvetésből. A szerződés várható aláírását figyelembe véve ez a 2011. évre (2011. július 1. – 2011. december 31.) 6 × nettó 139.650,- Ft + Áfa = nettó 837.900,- Ft + Áfa többletet.
A 7. sz. melléklet egységárának emelése (nettó 1,- Ft/m2/alkalom + Áfa) 78.664 m2
területet figyelembe véve alkalmanként/megrendelésenként nettó 78.664,- Ft + Áfa
többlet kiadást eredményezne. Az idei évben még három kaszálást tervezünk a 7.
sz. melléklet területeire, így ez összesen 3 kaszálás × nettó 78.664,- Ft = nettó
235.992,- Ft + Áfa többletköltséget eredményez.
A 2011. évi többletkiadás a fentieket figyelembe véve összesítve:
1. 6 havi díj – nettó 837.900,- Ft (átalány díj emelése miatt)
2. tervezett 3 kaszálás – nettó 235.992,- Ft (7. sz. melléklet tervezett megrendelése kapcsán)
Összesen: nettó 1.073.892 Ft + Áfa
A Kinizsi utca 37. szám alatti ingatlan teljes üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötése esetén az átalánydíjas szerződés 1. pontjának 20. bekezdése („A Lekvárgyár környezetének folyamatos gondozása, különös tekintettel a főépület belső udvarának, külső járdáinak, a JAM csarnok és az U alakú épület környezetének, a Tanösvény területének tisztántartása.”) törölhetővé válik azért, hogy egy feladatra ne
legyen két kötelezettségvállalás. Amennyiben a feladat törlésre kerül, az átalány díj
mértéke havi nettó 75.000,- + Áfa mértékkel csökkenthető.
A szerződéstervezetben egyéb pontosításokat is eszközöltünk az egyértelmű értelmezhetőség miatt a feladat-meghatározásoknál, amelyek költségvonzattal nem járnak.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a határozati javaslatot
és a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződést elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és
Lakásgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok elvégzésére szóló megbízási
szerződésének átalánydíját 2011. július 1-től 7%-al emeli, továbbá a szerződésmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a melléklet szerint jóváhagyja.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7200 Dombóvár, Kini-
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zsi utca 37. (Dombóvár belterület 1971/1 hrsz.) szám alatti ingatlan teljes területét
érintő, kezelésre- és üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötése esetén a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok elvégzésére
szóló megbízási szerződésének átalánydíját nettó 75.000,- Ft + Áfa / hó költséggel
csökkenti.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti szerződésmódosítások
szükség szerinti aláírására.
Határidő: az egységes szerkezetbe foglalt szerződésmódosítás aláírására 2011.
július 1.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda
Hegedüs Csaba
bizottsági elnök

4

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBEN
(tervezet)
amely létrejött egyrészről: Dombóvár Város Önkormányzata
képviseli: Szabó Loránd polgármester
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
Kft.

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit
képviseli: Vida Tamás ügyvezető
7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.
mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.) Megrendelő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában
felsorolt, helyi közszolgáltatások körébe tartozó közhasznú feladatként átadja, a
Szolgáltató elvállalja az alábbi városüzemeltetési feladatok elvégzését, átalánydíjas
formában. Az üzemeltetés, javítás, karbantartás anyagait a Szolgáltató, a felújítás és
pótlás jellegű munkák anyagát a Megrendelő biztosítja.
o Vállalkozókhoz nem tartozó közterületeken parlagfű irtása, gazos területek
rendbetétele, kaszálása az 1. sz. melléklet szerint.
o Közúthoz tartozó műtárgyak, tartozékok, korlátok állapotmérése, karbantartása a 2. sz. melléklet szerint, évente egy alkalommal.
o Buszmegállók festése, javítása, karbantartása évente egy alkalommal előzetes egyeztetéssel.
o Játszóterek állapotának figyelemmel kisérése, a szükséges javítási munkák
elvégzése.
o Homokcsere (homok nélkül) évente egyszer minden játszótéren. Felújítási
munkák ütemezett végzése úgy, hogy évente 2 db játszótér kerüljön felújításra Megrendelői anyagbiztosítás esetén.
o Gyepmesteri feladatok ellátása. Ezen belül egy előre meghatározott útvonal
napi egyszeri bejárása a 6. sz. melléklet szerint, továbbá bejelentés alapján
kóbor ebek és elhullott állatok összegyűjtése. Állati hulladék tároló edények kezelése, tisztítása, szállítóval kapcsolattartás.
o Ünnepekre zászlózás, utána beszedés a 3. sz. melléklet alapján. Zászlók tárolása, kezelése, tisztántartása.
o Városi hirdetőtáblák javítása, karbantartása, évente négyszeri letisztítása a
4. sz. melléklet szerint.
o Közlekedési táblák, utcanév táblák, városi információs táblák állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése, helyreállítása, pótlása, kihelyezése betonozással, szükség szerinti beszedése. Szükség esetén a betont a Megrendelő
biztosítja.
o Téli időszakban kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés az 5. sz. melléklet
szerint.
o Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatainál helyi szállítási és rakodási
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feladatok ellátásara átlagosan heti 4 óra időtartamban.
Hunyadi téri nyilvános WC kezelése.
Hunyadi téri buszmegálló váróterem takarítása.
Köztéri szobrok téli időszakban állagmegóvása.
Díszkivilágítás reflektorainak tisztántartása.
A 7. sz. melléklet szerinti területek kaszálása a Városfejlesztési Iroda által
meghatározott időközönként nettó 7,40 Ft / m2 + ÁFA / alkalom áron történik.
Megrendelő igénye esetén az 1. sz. és 7. sz . melléklet szerinti területeken
keletkezett kaszálék gyűjtése és elszállítása a Kaposszekcsői Biogáz üzemhez nettó 4.595 Ft/tonna + Áfa, az igazolt fordulók alapján fordulóként nettó 890,- Ft + Áfa / forduló kompenzációval téríthető meg.
Dombóvár-Szőlőhegy, Gunaras, Tüske valamint a külterületi puszták
(Mászlony, Szilfás, Szarvasd) gondnoki feladatainak ellátása, a közterületek
folyamatos karbantartása.
A dombóvári hulladékudvar környezetének, különös tekintettel a bevezető út
és közvetlen környezetének folyamatos takarítása, gondozása.
A Lekvárgyár környezetének folyamatos gondozása, különös tekintettel a
főépület belső udvarának, külső járdáinak, a JAM csarnok és az U alakú
épület környezetének, a Tanösvény területének tisztántartása.*
* : A 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37. (Dombóvár belterület 1971/1 hrsz.) szám alatti
ingatlan teljes területét érintő, kezelésre- és üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötése esetén a feladat törlésre kerül.

o A Megrendelő 6.) pontban megjelölt személyei jelzéseiket írásos formában,
közvetlenül a Szolgáltató ügyvezetőjének teszik meg. A faxon és levélben
történő közlés mellett az olvasási visszaigazolás kérésével küldött e-mail is
elfogadott. Az ily módon megtett jelzések jelen szerződés keretein belüli
feladatjelzésnek minősülnek, melyet a Szolgáltató annak vételét követő
munkanaptól számított két munkanapon belül köteles teljesíteni. Amennyiben e határidőig nem történik meg a teljesítés, a Megrendelő jogosult a megbízási szerződés 3.) pontjában szereplő havi átalánydíj összegéből jelzésenként napi bruttó 5.000,- Ft-ot késedelmi kötbér címen levonni.
Szolgáltató a fenti átalánydíjas kategóriába tartozó munkákat önállóan szervezi és
végzi, Megrendelő jelzéseinek figyelembevételével.
2.) Átalánydíjas munkáknál a Szolgáltató részlegvezetője a végzett munkákról folyamatosan munkanaplót vezet, melyben a munkavégzésre vonatkozó összes lényeges körülményt rögzíti. A Szolgáltató kérés esetén köteles a munkanaplót a
Megrendelő /6.) pontban megjelölt munkatársai/ részére bocsátani.
3.) Szerződő felek a 1.) pontban felsorolt munkákra vonatkozó vállalkozói díjat
havi átalányban állapítják meg, melynek mértéke:
nettó 2.134.650,- Ft + Áfa / hó
Szolgáltató erre vonatkozó számláját lehetőség szerint a hónap 10. naptári napjáig
nyújtsa be a munkanaplók másolatainak egyidejű leadásával, és azt Megrendelő 8
banki napon belül átutalassál kiegyenlíti.
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4.) Fentieken túlmenően Megrendelő árajánlat bekérését és elfogadását követően
megrendeli, Szolgáltató vállalja az alábbi jellegű munkákat, illetve mind azt amiben felek megállapodnak:
o Nagyobb összefüggő területek kaszálása.
o Járdajavítás megrendelés alapján.
o Járdán, közúton keletkező süllyedések tömedékelése.
o Sövénynyírás igény szerint, gallyazás, fakivágás.
o Kis szeméttárolók kihelyezése, selejtek begyűjtése.
o Viharkárok elhárítása, bejelentés alapján (utólagos áregyeztetés).
o Hirtelen adódó kisebb balesetveszélyes állapotok megszüntetése (utólagos
áregyeztetés).
o Kisebb szállítási feladatok.
o Padkanyesés igény szerint.
o Közhasznú munkások szállítási feladatai.
o Gallyazások, fakivágások szállítással.
o Közlekedési balesetek utáni közterület tisztítás.
Eseti munkáknál a számlához munkalap (megrendelés) mellékelendő.
5.) Szolgáltató részéről az elvégzett munkákért felelős személyek:
Vas Bálint
(06-20/369-74-24)
Vida Tamás
(06-20/212-98-23)
6.) Megrendelő részéről a munkák ellenőrzésére, átvételére jogosult személyek:
Dávid Gyula
(06-20/369-74-12)
Meiszinger Péter
(06-20-212-98-80)
Varga Péter
(06-20/369-74-04)
Megrendelő részéről az ajánlat elfogadására (megrendelés) jogosult személyek:
Meiszinger Péter és Kovács Gyula együttesen
távollétükben:Varga Péter, dr. Gábor Ferenc
A Megrendelő részéről a számla leigazolására a Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai szempontjából kijelölt személy jogosult.
7.) Az 5.) és 6.) pont tekintetében a személyekről, illetve a bekövetkezett változásokról felek kölcsönösen írásban értesítik egymást.
8.) Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a felmerült problémákat
először egyeztetés útján kísérlik meg orvosolni. Ennek eredménytelensége esetén a
dombóvári Városi Bíróság illetékességét kölcsönösen elfogadjak.
9.) Jelen szerződést szerződő felek 2005. január 1 -től határozatlan időre kötik meg.
10.) A szerződés érvényen belül felmondás bármely fel részéről – 90 napos felmondási idővel – írásban lehetséges.
11.) Jelen szerződésben megállapított átalánydíj 2011. december 31-ig érvényes. E
határidő lejártát megelőzően szerződő felek az új átalánydíj mértékét külön egyeztetik, az infláció mértékének figyelembevételével.
12.) Jelen okirat a 2005. január 28-án kelt szerződés és az azt 2006. február 17-én,
2007. február 6-án, 2007. május 3-án, 2007. szeptember 25-én, 2008. július 14-én
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kelt módosító szerződésekkel egységes szerkezetbe foglalt változata.
13.) Jelen szerződés aláírásával a 2007. február 6-án, 2007. május 3-án, 2007.
szeptember 25-én, 2008. július 14-én kelt módosító szerződések hatályukat vesztik.
14.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.
Dombóvár, 2011. július ___ .

Dombóvár, 2011. július ___ .

__________________
Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata

__________________
Vida Tamás
ügyvezető
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Ellenjegyzem:
Dombóvár, 2011. július ___
__________________
dr. Gábor Ferenc
jegyző
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala
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1. sz. melléklet

Kaszálandó területek

Sorszám

Hrsz.

Területe

Évi kaszálások

(m2)

száma

Terület megnevezése

1.

4394

Radnóti u. É-i oldal az Önkormányzati terület előtt + terelősziget

14.000

3

2.

4653/5

Tüskei Büfé mögötti terület + Panzió melletti terület

800

3

3.

2973

Béke u. É-i oldal VI. utcáig, D-i oldal fénysorompóig

7.500

4

4.

1971

Gyár u. D-i oldal Élelmezési-raktártól a Tüzépig, kerítésig

1.775

3

5.

2923

Gyár u. D-i oldal Tüzéptől a Kórház útig, kerítésig

1.775

3

6.

1361

Tanuszoda előtti, melletti és mögötti rész (a járda és az úttest között)

3.680

3

7.

1931

Sziget sor lakóházakkal szemben

200

2

8.

2228/4

Teleki u. Rákóczi utcától útelágazásig (vásártérig a Ny-i oldal)

160

2

9.

267

Erzsébet u. Flórián szobor környéke

180

4

10.

863

Rákóczi – Árpád u. sarok + terelősziget

120

4

Rákóczi – Teleki u. sarok + terelősziget

720

4

Kórház u. végéig a családi házak és intézmények, üzemek előtti

6.450

3

4.990

4

11.
12.

2933

rész kivételével
13.

2366

Gyöngyvirág krt. temető melletti terület a Rákóczi utcától a Tulipán
u. sarkán levő kispályáig

14.

2801/2

Városi temető melletti út (Hetényi u.) Ny-i oldal a trafó kerítésig

3.520

3

15.

3411/1

Gorkij u. É.-i oldal a Kórház utcától a IX. utcáig

10.500

3

16.

3806

IX. u. – Gorkij u. sarok

780

3

17.

2887

Kórház u. – Köztársaság u. sarok

2.520

3

Izraelita emlékmű és környéke, rézsű

990

3

18.

Területek összesen

60.660

Súlyozott terület(nagyság)

195.130
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2. sz. melléklet

Közúthoz tartozó műtárgyak
1.) Kórház u. Dunai-diszkontnál betonkorlát, vashíd
2.) Gyár u. – Konda patak feletti híd
3.) Kinizsi u. - Strandi árok feletti híd
4.) Berzsenyi u.
- Strandi árok feletti híd és
- Rét utcai árok feletti híd
5.) Báthori u.
- Strandi árok feletti híd
- Rét utcai árok feletti híd
6.) Katona J. u.
- Rét utcai árok feletti híd
7.) Bercsényi u. híd
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3. sz. melléklet

Kijelölt ünnepek (zászlózás)
· Március 15.
· Április 1.
· Május 1.
· Augusztus 20.
· Október 23.
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4. sz. melléklet

Önkormányzati hirdetőtáblák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Gárdonyi tér
Rendőrség előtt
Rendőrség mögött
Művelődési ház előtt
Rossmann előtt
Mozi előtt
Gelka ház előtt
Apáczai Iskola előtt
Hunyadi téri buszmegállónál
Ady utca sarok
Népközt.-Hunyadi sarok
Ady-Madách sarok
Allende trafó
Gyöngyvirág körúti ABC előtt
Gyöngyvirág-Tulipán sarok
Népközt-Kölcsey sarok
Újdombóvár körforgalom
VI. u.-Fő u. sarok
Erkel F. u.
XXXL Disco sarok
Gunarasi elágazó
Horgásztó (tüske)
Kórház előtt
Nagyállomás előtt
Szicília étterem előtt
D.vár alsó állomás előtt
Szőlőhegy központ
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5. sz. melléklet

Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés területei
1.) Újdombóvári összekötő gyalogút Kórház utcától Bethlen G. utcáig
2.) Köztársaság – Kórház u. összekötő gyalogút (fenyveserdő)
3.) Ady E. – Molnár Gy. u. összekötő szakasz
4.) Vasútállomás helyi járatos buszpályaudvar leszálló szigetei
5.) Árpád – Rákóczi u. delta, zebra átvezetések
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6. sz . melléklet

A gyepmester napi meghatározott útvonala
Gyepmesteri telep - Árpád u. - 611. számú út - Rákóczi u. - Erzsébet u. - 611. számú
út. - Hunyadi tér K-i oldal -611. számú út - Jókai út - Bajcsy Zs. u. - Kórház u. - MOL
benzinkút - 61. sz. út - Árpád u. - Szent István tér - Népköztársaság u. - Fő u. (VI. u.ig)- Gyepmesteri telep.
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7. sz. melléklet

Egyéb kaszálandó területek:
Sorszám

Területmeghatározás

Területnagyság
(m2)

1.

Gólyavár - bejárat, vár körül, bodzásig

8.064

2.

Dombóvár alsó - Dombókertől - Delta + betonüzem bejárat Ny-i oldal gázfogadónál 611. sz.
útig

1.670

3..

Batsányi u. vége; önkormányzati terület + Katona u. - Erdősor sarok Batsányi út felől D-i
oldal

2.120

4.

Berzsenyi u. Rét utcától Erdősor u.-ig mindkét oldal

4.200

5.

Tompa Mihály utca - Báthori utcától Bajcsy Zs. u.-ig

4.000

6.

Berzsenyi utca - Bajcsy u.-tól Tompa M. u. hídig K-i oldal

1.440

Kinizsi utca - Bajcsy saroktól JAM kerítés mellett hátsó bejáratig

2.050

Kórház utca - Malom kerítés mellett + delta

3.000

IX utcától a Kapos hídig mindkét oldal + köszöntő táblák környéke

1.920

Gorkij utca - volt mázsaház területe + temető kerítés mellett 4 m-es sáv É-i irányba

1.280

Vörösmarty u. vége a 127.sz. háztól a Köztársaság u. sarokig

360

Köztársaság utca - Tűzoltóság és sportpálya melletti TSZ előtti terület

2.095

Teleki utca - Állatvásártér körüli terület

2.080

Hetényi utca - Temető kerítés mellett, Tátika utcáig

1.120

Hetényi utca - Alállomástól temetővel szembeni terület árok + padka a Búzavirág utcáig

1.600

Gyöngyvirág krt. temető melletti sportpálya

4.000

Dózsa Gy. u. Adu áruház előtt a Rutin sarkáig

720

Bajcsy Zs. u. Rutintól Adu Áruház előtt

360

Gyenis Antal u. tartalékállomás előtti terület

1.980

Kórház u. Konda patak Malom sarka között, üzemek előtti területek

1.200

Báthori u. sportpálya előtt

1.820

Béke utca VI. Utcától IX. utcáig kerítés mellett

2.700

Tüskei panzió feletti háromszög É-i sarkától a Gunarasi elágazóig szervíz út és 61. fkl.
közötti terület

1.925

Shell kúttól Kórház útig rézsű

1.280

Dr. Riesz J. utcában Erzsébet u. 13-17 oldaltelkei

940

Újdombóvári Tűzoltó közök Kórház u-tól Mikes K. útig

6.030

15

DFC pályán házhelyek közötti út

600

Tóth Ede u. Vörösmarty u. nyugati sarok

240

Kossuth u. 17. udvarban Önkormányzati árok

350

Dózsa Gy. u. Aranysziget otthonnal szembeni rezsű

200

Bercsényi u. Rét u-tól a Kandó K. utcai gyalogos vashídig

4.000

Kandó K. utca erdő felőli kábelakna feletti járda a parkolóig

1.250

Kinizsi utca 24. udvar és közterület

840

Gyöngyvirág krt. - Kéknefelejcs utca közötti köz

320

Gagarin utca Vörössugár utca közötti átjáró

540

Dombóvár vége táblától az Agrár Béta Kft. bejáróig a Nyugati oldalon

5.160

Erzsébet u. 29. (óvoda területe és parkoló)

838

Korona szálló és környéke

1.990

Kórház u. 6. sz. előtti terület

32

Becsali csárda parkolója melletti terület

140

Allende u. - Erzsébet u. köz

50

Arany János tér - Deák u. köz

50

Szelektív szigetek körül kialakított virágágyások gondozását

(60,-Ft+ ÁFA/m2)

Útkereszteződések sarokpontjainak rendszeres kaszálása, melyek a biztonságos
kilátás érdekében szükségesek:
Belváros
Bajcsy u.- Katona J.- Báthori u.- Vörösmarty u.- Kinizsi u.- sarok.
Dombó Pál utca Bezerédj úttól K-i irányba útkereszteződések mind a négy sarok.
Erzsébet utca Arany J. tértől Rákóczi utcáig útkereszteződések mindkét sarok
Zrínyi utca, Rákóczi utca kereszteződései
Tóth Ede u. kereszteződései
Kesztyű utca mindkét oldal padka
Vörösmarty utca É-i vége
Szuhay-domb
Berzsenyi utca kereszteződései
Rét utca kereszteződései
Erdősor utca kereszteződései
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Újdombóvár
Fő utca, Gorkij utca kereszteződései mind a négy sarok Radnóti utca, Béke utca kereszteződései mindkét sarok Kórház utcai kereszteződések mindkét sarok
Tüske
Reich Béla utca kereszteződései minden sarok
Május 1. tér, Március 15. tér, Április 4. utca, Kun Béla utca
Kertváros
Kertváros kereszteződései
Területük összesen: 2.110 m2 (útkereszteződések sarokpontjai)

Terület mindösszesen: 78.664 m2 (útkereszteződések és táblázatos adatok összesen a
7. sz. melléklet alapján)
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