27. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. szeptember 24-i rendes ülésére
Tárgy: Szigeterdei padok megújítása

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 Szigeterdő Dombóvár város egyik legnagyobb összefüggő zöldterülete, mely számos lehetőséget rejt magában. Sokrétű hasznosítása a mozogni, sportolni, a pihenni,
nézelődni vágyók, de a családok számára is ad lehetőséget.
A természetközeli erdőrész mellett egy angolkert jelleget is kialakítottak a park középső részén díszcserjék, örökzöld és lombhullató díszfák telepítésével, virágágyak kialakításával. Ugyancsak itt kapott helyet Horvay János 1848-as első független magyar
kormányt ábrázoló szoborcsoportja is, mely kiemelt látványossága a területnek, a felújított lakótoronnyal.
A Képviselő-testület elkötelezett munkát folytat a közpark folyamatos fejlesztésére –
legutóbb Nemzeti Emlékhellyé szerette volna nyilváníttatni – keresve a forrásokat ennek végrehajtásához.
Az évek folyamán több elképzelés, rekonstrukciós terv is készült az átalakításra, de
ezek anyagi források hiányában meghiúsultak, illetve csak apró részletek készültek el
(Erdősor utcai bejáró).
Jelenleg szeretnénk a múlt század végéből származó, a tájképbe nehezen illeszthető,
elöregedett padok cseréjét, illetve a korabeli igények alapján kialakított „kabinos” ülőhelyek egy részének megnyitását végrehajtani. Természetesen a romantikára vágyóknak, a félrevonulni, pihenni szerető látogatóknak is megmarad a lehetőség a félrehúzódásra.
Javasoljuk a jelenlegi 26 db pad közül 6 db pad kivételét, 2 db áthelyezését és 3 db új
helyre való lerakását, azaz 23 db új pad kerülne kihelyezésre. Ezekkel az apró módosításokkal folytatnánk a hagyományokat, de a funkcióváltást is előtérbe helyeznénk.
A jelenlegi újrahasznosított anyagból készült padok helyébe a térelemekhez (kandeláber, ivókút) igazodó, fémvázas fapadok beszerzését javasoljuk, mely szerepelt a korábbi években készített átalakítási elképzelésekben is.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, mint illetékes örökségvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a padok cseréje örökségvédelmi bejelentési eljáráshoz kötött.
Várható költségek:
Pad: 38.900 Ft/db (894.700 Ft) – 69.200 (1.591.600 Ft) Ft/db+Áfa típustól függően
Szállítás: 125.000 Ft
Betontuskó:18.000 Ft + Áfa/pad (414.000 Ft+Áfa)
Dübel: 150 Ft+Áfa/db (13.800 Ft+Áfa)
Munkadíj: 5400 Ft + Áfa/pad (124.200 Ft+Áfa)
Növényzet eltávolítása: 2.500 Ft + Áfa/pad (57.500 Ft+Áfa)
Meglévő pad eltávolítása: 3.500 Ft + Áfa/pad (80.500 Ft+Áfa)
Várható költségek mindösszesen a kiválasztandó padtól függően:
1.704.700 Ft – 2.401.600 Ft + Áfa

Határozati javaslat
A Szigeterdei padok cseréjéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szigeterdő
padjainak cseréjéről.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytassa le, és az örökségvédelmi engedély megszerzését követően a
A) alternatíva: Csíki pad (nettó 50.500 Ft –tól/db; nettó 1.161.500 Ft/23 db pad)
B) alternatíva: Parajd pad (nettó 69.200 Ft –tól/db; nettó 1.591.600 Ft/23 db pad)
C) alternatíva: Olimpia pad (nettó 57.800 Ft –tól/db; nettó 1.329.400 Ft/23 db pad)
D)alternatíva: Szusszanó pad (nettó 38.900 Ft –tól/db; nettó 894.700 Ft/23 db pad)
típusú pad beszerzésére beszerzési eljárást indítson.
3. A padok cseréjével kapcsolatos munkálatokkal a Képviselő-testület a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-t bízza meg.
4. A Képviselő-testület a munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2016. évi
költségvetési rendeletében biztosítja.
Határidő: 1. 2015. szeptember 30. - a beszerzési eljárás lefolytatására.
2. 2015. október 30. - a munkálatok elvégzésére.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

1. sz. melléklet: javasolt padok

A) Csíki pad 3 személyes támlás

A klasszikus kültéri padok öntöttvas vázzal, ülőfelületük és háttámlájuk kültéri lazúrozással
kezelt fenyőfából készülnek. Lecsavarozható kivitelben szállítjuk.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Termékkód: P-0
Termék garancia:3 év
Váz garancia: 3 év
Fa garancia: 1 év
Felhasználási hely: beltér, kültér
Származási hely: Magyarország
Tájékoztató ár (nettó):50 500 Ft –tól
FIZIKAI PARAMÉTEREK

Szélesség X Magasság X Mélység: 180x80x50 cm
Ülésmagasság: 41 cm
Rakásolhatóság: Nem

KONFIGURÁCIÓ

Váz anyaga: Öntöttvas
Ülő / fekvő felület anyaga: Fenyő Fa

B) Parajd pad 3 személyes támlás

A klasszikus kültéri padok öntöttvas vázzal, ülőfelületük és háttámlájuk kültéri lazúrozással
kezelt fenyőfából készülnek. Lecsavarozható kivitelben szállítjuk.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Termékkód: P-54
Termék garancia: 3 év
Váz garancia: 3 év
Fa garancia: 1 év
Felhasználási hely: beltér, kültér
Származási hely: Magyarország
Tájékoztató ár (nettó): 69 200 Ft –tól

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Szélesség X Magasság X Mélység: 170x80x73 cm
Ülésmagasság: 42 cm
Rakásolhatóság: Nem
KONFIGURÁCIÓ

Váz anyaga: Öntött alumínium
Ülő / fekvő felület anyaga: Fenyő Fa
C) Olimpia pad T12

•

jellemzők:
öntöttvas láb, alapozás után két rétegben színre festve

•

környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag deszkázat

•

inox kötőelemek

•

súly: 57 kg

•

rögzítés:
dűbelezéssel

Származási hely: Magyarország
Tájékoztató ár (nettó): 57.800 Ft –tól
FIZIKAI PARAMÉTEREK

Szélesség X Magasság X Mélység: 185x86x72 cm
Ülésmagasság: 46 cm
D) Szusszanó pad

•

jellemzők:
öntöttvas láb, alapozás után két rétegben színre festve

•

környezetbarát lazúrral kezelt, 40 mm vastag deszkázat

•

inox kötőelemek

•

súly: 40 kg

•

rögzítés:
dűbelezéssel

Származási hely: Magyarország
Tájékoztató ár (nettó): 38.900 Ft –tól
FIZIKAI PARAMÉEREK

Szélesség X Magasság X Mélység: 185x72x44 cm
Ülésmagasság: 44 cm

2. sz. melléklet: helyszínrajz

3. sz. melléklet: meglévő kandeláber

