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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2006. (II.20.) számú
rendeletében állapította meg Dombóvár város településrendezési tervét, illetve a Helyi
Építési Szabályzatát. Azóta rendszeresen gondoskodott a helyi építési szabályozás
frissítéséről. A legutolsó felülvizsgálatot 2008-ban hagyta jóvá a Képviselő-testület.
A nehéz gazdálkodási körülményekre tekintettel úgy tűnt, hogy a közeli jövőben nem
lesz mód az időközben bekövetkezett jogszabályi változások és beérkezett módosítási
igények felülvizsgálatára, illetve településrendezési tervi átvezetésére. Két vezető
dombóvári vállalkozás azonban kifejezte szándékát arra, hogy kötelezettséget vállalna
a tervező bruttó vállalkozói díjának finanszírozására. Szándéknyilatkozatuk a jelen
előterjesztés melléklete. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) a) pontja lehetőséget ad arra, hogy a
településrendezési terv, illetve a helyi építési szabályzat módosításának a
finanszírozására az önkormányzat a fent említett vállalkozókkal településrendezési
szerződést kössön.
Három tervezőtől kértünk ajánlatot a tervezési munkák elvégzésére. A legkedvezőbb
és legolcsóbb ajánlatot a Koller és Társa Tervező Kft. adta. Az ajánlat elfogadását
indokolja az is, hogy a 2006-ban elfogadott, s azóta is alapvetően jól funkcionáló
településrendezési tervet ugyancsak ez az iroda készítette Zambó Terézia vezető
településrendező tervező irányításával, így az alkotók a módosítás során
felhasználhatják, alkalmazhatják a korábban megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat,
a korábban elkészült vizsgálati és alátámasztó munkarészeket.
A tervmódosítás programja az önkormányzat igényei alapján a következőképpen
határozható meg:
A módosítás célja, hogy a jogalkalmazás során felmerült problémákra, a megváltozott
jogszabályokból is adódóan kialakult ellentmondásokra megoldást adjon, azokat a
fejlesztési irányokat és elképzeléseket, amelyeket az elmúlt időszak trendje, az
építtetők szándékai nem igazolták vissza, korrigálja és így hatékonyabban biztosítsa a
városi szándékok és érdekek érvényesülését.
A módosítás egyben lehetőséget nyújt arra is, hogy a lakosság, a vállalkozások és az
önkormányzat felvesse az előző jóváhagyást követően előkerült módosítási igényeit.
Mindez nem jelenti Dombóvár településrendezési terveinek, alapvető elképzeléseinek,
elveinek, a terület-felhasználás jellegének, a hasznosítás tervezett intenzitásának a
módosítását.
A módosítandó terveken tehát nem történnek olyan változások, amelyek a város
szerkezeti tervével ellentétesek. Az új szabályzat továbbra is illeszkedik a város
szerkezeti tervéhez, a tervezési területen belül a városrészek szerkezete, a területhasználatok alapvetően nem, vagy csak egészen kis mértékben változnak.
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Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a településrendezési terv módosításának
elindításával, Dombóvár városnak előreláthatólag az év második felében lehetnének
frissített és jóváhagyott településrendezési tervei.

Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Dombóvár
Város Településrendezési Terveinek módosítását.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Településrendezési
Terv módosítás költségeinek a viselésére településrendezési szerződést kössön a
RUTIN Kft.-vel (7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 45.) 3.000.000.- Ft + áfa,
valamint a Viessmann Technika Dombóvár Kft.-vel (7200 Dombóvár, Munkás u.
1.) 3.000.000.- Ft + áfa értékben.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megkötött
településrendezési szerződések birtokában a Koller és Társa Tervező Kft.-vel (7635
Pécs, Bárány u. 5/2., Vezető településrendező tervező: Zambó Terézia, Ybl díjas
építész) a vállalkozási szerződést aláírja Dombóvár Város Településrendezési
Tervei módosításának elvégzésére.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert arra, hogy a lakosság körében hirdesse
meg, hogy a Településrendezési Terv módosításának folyamata megkezdődött, és az
azzal kapcsolatos lakossági módosítási igényeket 2010. június 15. napjáig
jelezhetik.
Határidő: azonnal - A meghirdetésre
2010. május 15. - Településrendezési szerződések megkötésére
Felelős: Patay Vilmos polgármester
Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2010. április 13.
Patay Vilmos
polgármester
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