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Tárgy: Szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:--

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szigeterdőben lévő középkori, feltárt és helyreállított lakótorony Dombóvár város
egyik legrangosabb műemléképülete. A Szigeterdő természet-közelisége és a benne
lévő szoborpark, illetve a futópálya együttesen jelentős látogatói forgalommal bír.
A lakótorony bejárati szintjén bélyeges tégla-gyűjtemény és ipartörténeti kiállítás működik, a lakótorony helyreállításakor azonban a vizesárkon átvezető híd kialakítása
elmaradt.
A korábbi helyreállítási terveket és kutatási anyagokat áttanulmányozva nem található
bennük a hídra vonatkozó adat. Elvétve egy-egy skiccen (1. számú melléklet) találhatunk utalást a valamikori híd vélt megjelenésére. Feltehetően az eredeti faszerkezetű
híd helyzete és milyensége nem volt rekonstruálható.
Jelenleg a vizesárkon való átjutáshoz egy földfeltöltés tetején kell végig gyalogolni. A
feltöltés tetején lévő korlátok hiányosak, ez az esztétikai probléma mellett balesetveszélyes is lehet. A kellő gonddal helyreállított lakótotony megközelítése, feltárulkozása jelenleg méltatlan (2. számú melléklet). A lakótorony körüli vizesárok lényegében
alig látszik, alig kivehető a valamikori funkciója.
A város a Szigeterdő lépésenkénti megújításán folyamatosan munkálkodik, ennek kapcsán felmerült egy új híd kialakítása a lakótorony megközelítésére. A hídnak természetesen illeszkednie kell a környezetébe, igazodnia kell a lakótoronyhoz és megfelelő
egyensúlyt kell, hogy találjon a történetiség és a mai kor követelményei között. A hídnak a lakótorony kiszolgálása miatt kisteherautóval átjárhatónak kell lennie. Javasolt
egy faszerkezetű, alapvetően gyalogoshídnak nevezhető, de autóval is bejárható konstrukció kialakítása, természetesen a meglévő földfeltöltés elbontása után. A híd elképzelt karakterének illusztrálására a 3. számú melléklet mutat hazai és külföldi példákat.
A híd elhelyezése a jelenleg is meglévő földfeltöltés helyén javasolt, mert itt megfelelően illeszkedik a meglévő úthálózathoz (4. számú melléklet).
A híd megépítése kapcsán örökségvédelmi engedélyezési eljárás kell lefolytatni a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, az abban foglalt műszaki tartalommal.
Az örökségvédelmi engedélyezési terv várható költsége 400.000Ft+áfa az előzetes
becslések szerint.
Határozati javaslat
A szigeterdei lakótoronyhoz híd kialakításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a szigeterdei lakótornyot körülvevő vizesárkon átvezető híd építését.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos tervezési
munka ajánlatkérésének lebonyolítására, illetve az örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására.
A Képviselő-testület a tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2015.
évi költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő:

2015. október 10. – az ajánlatkérésre
2015. november 15. - az örökségvédelmi engedélyezési eljárás megindítására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

A jelenlegi állapot

3. sz. melléklet:

4. sz. melléklet:

