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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár egyik jelképe, egyik legismertebb épülete a Hunyadi téri Víztorony (Dombóvár
belterület 782/4/A hrsz.). Az 1958-ban épített Víztorony már az 1970-es évek elejétől nem
működik, azonban a városképhez szervesen hozzátartozik.
Előzmények
A Víztorony a Dombóvár belterület 782/4 hrsz-ú közterületi ingatlanon található. 1998-ban
a víztorony felépítményét külön bejegyeztették az ingatlan-nyilvántartásba 782/4/A hrsz-on
(415 m2-nyi terület), így kerülhetett az építmény ingatlanként 2000. 07. 04-én apportálással
a Víz- és Csatornamű Kft. 1/1 tulajdonába (megjegyzés: ezzel a földterület és a felépítmény
tulajdoni viszonyai elváltak egymástól).
A 2008-ban elindult és 2009-ben befejezett Víztorony alatti közösségi tér fejlesztése során
létrehozott játszósarok az idei évben áttelepítésre került a Víztoronytól északra lévő közterületi részre a Víztorony jelenlegi, felújításra váró műszaki állapota miatt (részleteket lásd.:
2010. július 8-i képviselő-testületi ülés napirendjei közötti, „A Víztorony körüli terület elkorlátozása” tárgyú előterjesztés – http://www.dombovar.hu/downloads/Viztoronyjatszoter-tajekoztatas_10.07.08..pdf).
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2010.(VII. 8.) Kt. sz. határozatával többek között arról döntött, hogy egyetért a tulajdonos által elkészített, a Víztorony területét elkorlátozó kerítés meglétével, és annak a balesetveszélyes állapot megszűnéséig tartó fenntartásával.
Jelenlegi helyzet
A Víztorony épületének felújítása, rendbetétele egy hosszabb folyamat, amely – mint építőipari állagvédelmi tevékenység – elsősorban a tulajdonos Kft. kompetenciája, felelőssége,
azonban a Dombóvár egyik jelképeként is ismert építménynek – annak központi, belvárosi
fekvése, méretei, kialakítása, funkciója és története miatt is – városképi szempontból meghatározó szerepe van.
A Víztorony építményének jelenlegi körbekerítése a funkcióját teljes mértékben ellátja,
azonban annak esztétikai értéke városképi szempontból nem megfelelő, csak abban az
esetben fogadható el, amennyiben a Víztorony felújítása belátható időn belül megtörténik. A Víztorony építmény esztétikus és a városképbe illeszkedő körbehatárolásának
megoldására megjelent egy nyílt ötletpályázati felhívás (részleteket lásd.: Interneten a
http://www.dombovar.hu/index.php?t=100&tipus=1&hirid=815 weboldalon, valamint a
„Dombóvári Hétről-Hétre” hirdetési újság 2010. október 21-i számában). A megadott határidőig 5 pályázat érkezett be (lényegi tartalmukat lásd.: mellékletben). A beérkezett pályaművek elbírálása főépítészi és műszaki ügyintézői segítség bevonásával megtörtént. Mivel a 2010. évi költségvetés nem tartalmazza az ötletpályázat díjazását, az értékelés alapján
megállapított sorrend díjazása kapcsán szükséges a képviselő-testület jóváhagyása (1. helyezett bruttó 10.000,- Ft; 2. helyezett bruttó 7.500,- Ft; 3. helyezettek 2 × bruttó 5.000,- Ft;
összesen bruttó 27.500,- Ft).
Az értékelés során megismert pályaművekből meríthető lenne olyan ötlet, aminek továbbfejlesztésével/felhasználásával a Víztorony építménye olyan módon elkeríthetővé válna, ami
az elkorlátozási funkció mellett a városképhez is, valamint a későbbi időszakban felújításra
kerülő Víztorony építményhez akár végleges elemként is igazodik (megjegyzés: ebben az
esetben, ha önkormányzati beruházásról van szó, akkor idegen tulajdonon elvégzett beruházásként kellene kezelni ezt a beruházást).
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A fentiek alapján a Víztorony épületének városképbe illő, a város egyik jelképéhez megfelelő módon igazodó körbekerítés megvalósítására olyan általános tervpályázati eljárással
lebonyolított nyílt tervpályázatot lenne célszerű lefolytatni, amely eljárás a tervpályázati
eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet előírásaihoz
igazodik.
Amennyiben a képviselő-testület az általános tervpályázati eljárással lebonyolított nyílt
tervpályázati eljárás lefolytatásának ötletét célszerűnek tartja, az általános tervpályázati eljárás részletes feltételeit (pl.: tervpályázati kiírás dokumentációjának tartalma; a meghirdetés
körülményei; a részvételi és beadási feltételek, határidők meghatározása; elbírálás szabályai; bírálóbizottság felállítása… stb.) tartalmazó előterjesztés elkészítése után az visszakerül tárgyalásra a képviselő-testület elé megvitatásra.
Amennyiben a tisztelt Képviselőtársaim egyetértenek a fent leírtakkal, kérem a következő
határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Határozati javaslat I.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "a Víztorony építmény körbehatárolásának megvalósítására" hirdetett ötletpályázat elbírálásának végeredményét a következők szerint fogadja el:
1. helyezett – „Torony” jelige
2. helyezett – „Jégvédő” jelige
3. helyezett – „Mézes kajszi” jelige
3. helyezett – „KAPOS” jelige
4. helyezett – „Glória” jelige
A díjazáshoz szükséges pénzösszeget a 2010. évi költségvetéséből a következőképpen biztosítja:
1. helyezett:
bruttó 10.000,- Ft
2. helyezett:
bruttó 7.500,- Ft
3. helyezettek:
2 × bruttó 5.000,- Ft
Összesen:
bruttó 27.500,- Ft
Határidő: 2010. december 31. – Pénzdíjak kifizetésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Határozati javaslat II.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városképhez szervesen hozzátartozó Víztorony építmény városképhez illő elhatárolási módjának megoldása ügyében a
137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet előírásaihoz igazodó, általános tervpályázati eljárással
lebonyolított nyílt tervpályázati eljárás lebonyolításának célszerűségét megvizsgálja. A
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervpályázati eljárás megindításának feltételeit vizsgáltassa meg, és annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. január 31. – a tervpályázati eljáráshoz kapcsolódó munkák elvégzésére és
az új előterjesztés beterjesztésére
Felelős:
Polgármester
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Végrehajtásért felelős:

Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2010. november 29.
Szabó Loránd
polgármester
Melléklet:
- Beérkezett pályaművek
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Melléklet:
„Torony” jelige – pályamű

6

„Jégvédő” jelige – pályamű

„Mézes kajszi” jelige – pályamű
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„KAPOS” jelige – pályamű
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„Glória” jelige – pályamű
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