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Tisztelt Képviselő-testület!
A Bajza utcában és a Bartók Béla utcában szennyvízhálózat-építés valósult meg 2006.
évben a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. kivitelezésében.
Az úttest burkolata azóta több helyen megsüllyedt a Bajza és a Bartók utcában is a
szennyvízvezeték nyomvonalán. A süllyedések javítása a garanciális időszakban a
Vízmű által néhány esetben megtörtént, a süllyedési folyamat azonban nem állt meg
azóta sem. Mára a Bajza utca nagy része, és a Bartók utca egy szakasza olyan rossz
állapotba került, hogy az már veszélyezteti a biztonságos közlekedést.
A javítási munkára (burkolatbontás, aljzattömörítés, stabilizált alapréteg készítés, új
aszfaltburkolat kiépítése) tájékoztató ajánlatot kértünk, aminek nettó összege 6,6 millió forint.
A javítások mielőbbi elvégzése érdekében a kértük a szennyvízhálózatot üzemeltető
DRV Zrt. állásfoglalását, hogy lehetséges-e az útburkolat javítása a Zrt. által az önkormányzatnak fizetett bérleti díj terhére. Szóbeli egyeztetések során a DRV. képviselői lehetségesnek tartották az útjavítás elvégzését a bérleti díjak terhére, de ezt az álláspontot írásban eddig nem kaptuk meg.
A mai ülésen jelenlévő DRV. munkatársak készséggel állnak rendelkezésre, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel.
Az útburkolatok állapotára való tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását, az abban szereplő feltételes megfogalmazásokkal.
Határozati javaslat
A Bajza és a Bartók utcai útburkolatok javításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bajza utca és
Bartók Béla utca kritikus szakaszain a megsüllyedt útburkolatok sávos javítását.
A képviselő-testület az útjavítás fedezeteként a víziközmű vagyon használatáért befolyó, illetve a rendelkezésre álló bérleti díjat jelöli meg, amennyiben erre lehetőség mutatkozik az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. állásfoglalása alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kedvező üzemeltetői állásfoglalás esetén indítsa meg a kivitelező kiválasztására az önkormányzat vagyonrendelete
szerinti beszerzési eljárást.
Határidő: 2015. szeptember 15. – a beszerzési eljárás megindítására.
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