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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. május 29-i képviselőtestületi ülésen a 2014. évi beruházások indításával kapcsolatban néhány határozati javaslat nem került elfogadásra amiatt, hogy a Képviselőtestület nem látta még tisztán a 2014. évi költségvetési helyzet alakulását.
Az el nem fogadott fejlesztések a Rét utca és a szigeterdő közötti járda felújítása és a
város közvilágítási hálózatának bővítése.
1.) A Rét utca és a Szigeterdő közötti, régóta tervezett beton járda felújítására a 2014.
évi költségvetés 4 millió forint keretösszeget tartalmaz. A megvalósításhoz a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. rendelkezik a megfelelő gépparkkal
és szakemberrel, ezért alkalmas a felújítás kivitelezésére.
2.) A város közvilágítási hálózatának fejlesztésére a 2014. évi költségvetés 4 millió
forintot tartalmaz, amiből az alábbi bővítéseket kívánjuk megoldani:
- A jelenleg közvilágítás nélküli Sáfár László utcában egy kb. százméteres légkábeles hálózatot kellene kiépíteni három kandeláberrel, ami növelné az itt lakásokkal
és garázsokkal rendelkezők közlekedésbiztonságát és az utca vagyonbiztonságát.
- A Tompa Mihály utcai gyalogjárda Berzsenyi utca és Kinizsi utcai szakaszán a
meglévő oszlopsoron két helyen nincs lámpatest, amelyeket fel kell szerelni ahhoz, hogy a járdaszakasz megvilágítása itt is megfelelő legyen.
- A Gunaras felé vezető kerékpárúton történő közlekedés biztonságának növelése
érdekében a kerékpárút mellé az útcsatlakozásoknál (Lovaspályánál, MOL telepnél és a Parksor utcánál) mozgásérzékelős, akkumulátoros, napelemes, ledekkel
világító kandelábereket kívánunk telepíteni.
- Meg kell vizsgálni a szigeterdei futópálya részleges megvilágításának a lehetőségét és pénzügyi vonzatát is, ahova legalább két napelemes, akkumulátoros kandeláber elhelyezése lenne indokolt.
Határozati javaslat I.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-vel a Rét utca és a Szigeterdő közötti
gyalogjárda felújítására legfeljebb bruttó 4 millió forintos vállalkozói díjjal.
Határidő: 2014. július 30. – a feladatok elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Városüzemeltetési Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Határozati javaslat II.
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közvilágítását az
alábbiak szerint kívánja fejleszteni:
- A jelenleg közvilágítás nélküli Sáfár László utcában egy kb. százméteres légkábeles hálózatot kell kiépíteni három kandeláberrel;
- A Tompa Mihály utcai gyalogjárda Berzsenyi utca és Kinizsi utcai szakaszán a
meglévő oszlopsoron két helyen pótolni kell a hiányzó lámpatestet;
- A Gunaras felé vezető kerékpárúton történő közlekedés biztonságának növelése
érdekében a kerékpárút mellé az útcsatlakozásoknál (Lovaspályánál, MOL telepnél és a Parksor utcánál) mozgásérzékelős, akkumulátoros, napelemes,
ledekkel világító kandelábereket kell telepíteni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson le beszerzési
eljárást a gunarasi kerékpárút mentén 3 db mozgásérzékelős, akkumulátoros, napelemes, ledekkel világító kandeláber telepítése érdekében.
Határidő: 2014. szeptember 30. - a kivitelezések befejezésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

