26. számú előterjesztés

Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 30-i rendes ülésére

Tárgy: Ötletpályázat kiírása a Kapos folyón átívelő közúti hidak elnevezésére

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Az előterjesztés megegyezik a 2013. december 19-i rendes ülés napirendjén szereplő,
azonos tárgyú előterjesztéssel.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár város közúti kapcsolatrendszere több irányban átível a Kapos folyó felett,
az alábbi helyeken:
-

a 611. számú országos közút Pécs felé
a Dombóvár-Mágocs összekötő út
a Dombóvár-Szőlőhegy és Kapospula közti út

Javasoljuk, hogy e közúti hidak elnevezésére írjunk ki ötletpályázatot. Meglátásunk
szerint egyfajta jellegtelenségből kiemelő hatása lehet a névvel ellátott hidaknak.
Megfontolás tárgyát képezheti, hogy az elnevezések valamilyen módon Dombóvárhoz
köthetők legyenek, vagy nyissunk teljesen szabad utat az ötleteknek, amely azt sem
kötné ki, hogy feltétlenül ismert személyiségek nevét vegyék fel. A mai körülmények
között inkább a korlátozástól mentes teljesen nyílt ötletpályázat javasolható.
További elvi kérdés, hogy a szavazások alapján a hidak automatikusan a legtöbb javaslatot kapó nevet vegyék fel, vagy végső soron a Képviselő-testület döntsön az elnevezésekről. Ami adott esetben a beérkezett javaslatok felülbírálását is eredményezheti.
Erre vonatkozóan nézzünk egy közelmúltbeli példát szomszédjainktól, amely a lehetséges kimenetelről is ízelítőt ad: 2012-ben az új pozsonyi kerékpáros híd nevéről megtartott szavazáson fölényesen, több mint 12.000 szavazattal Chuck Norris nyert, végül
a hidat hivatalosan – az osztrák féllel egyeztetve – mégis Szabadság-hídnak nevezték
el. Ezután a hivatalos hídavatás után a helyiek tartottak egy külön névadó ünnepséget,
amelyen az építményt átkeresztelték Chuck Norris hídra.
Tisztázandó továbbá az is, hogy kezelői név vagy hivatalos név legyen, a részleteket
illetően menetközben felvesszük a kapcsolatot az illetékes szervekkel, így a Magyar
Közút Nkft-vel.
Javaslatunk, hogy az ötletpályázati felhívás kibocsátásától számított 30 napos határidő
legyen megállapítva, s a szavazatokat mind interneten, mind papír alapon a hivatalban
elhelyezett urnába le lehessen adni.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja ötletpályázat kiírását a Kapos folyón átívelő alábbi közúti hidak elnevezésére vonatkozóan:
-

a 611. számú országos közút Pécs felé
a Dombóvár-Mágocs összekötő út
a Dombóvár-Szőlőhegy és Kapospula közti út

Felhatalmazza a Polgármestert az ötletpályázati felhívás elfogadott változat szerinti
jóváhagyására és az alábbiak szerinti közzétételére:
-

www.dombovar.hu honlap
Dombóvári HÉTRŐL-HÉTRE
Dombóvár és Körzete Szuperinfo

Az ötletpályázat tartalmát és az eljárás módját illetően az alábbiak szerint dönt:
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„A”-változat:
Az ötletpályázat tartalmilag minden korlátozástól mentes legyen, s a hidak a legtöbb
szavazatot elnyert elnevezést kapják.
„B”-változat:
Az ötletpályázat tartalmilag minden korlátozástól mentes legyen, az elnevezésről való
döntés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
„C”-változat:
Az ötletpályázat tartalmilag Dombóvárhoz köthető javaslatok megtételére adjon lehetőséget, s a hidak a legtöbb szavazatot elnyert elnevezést kapják.
„D”-változat:
Az ötletpályázat tartalmilag Dombóvárhoz köthető javaslatok megtételére adjon lehetőséget, az elnevezésről való döntés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
Határidő: 2014. február 28. – az ötletpályázati felhívás közzétételére
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jegyző – az ötletpályázat lebonyolításáért
Városüzemeltetési Iroda – az elnevezéssel kapcsolatos szakmai egyeztetésekért
Szabó Loránd
polgármester

