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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi tér parkolási
helyzetének további javítása érdekében a 155/2016. (III. 31.) Kt. határozatában döntött
arról, hogy kerüljenek további parkolók kialakításra ároklefedéssel a József Attila
Általános Iskola előtt a Fő utcában, továbbá készüljön megoldás-tervezet a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda előtt megállási lehetőség létesítésére.
Dománszki József tervező az 1. számú mellékletben ismertetett helyszínrajzokat készítette
el a padkák zúzottköves megerősítéséről, amivel átmenetileg kezelhető a parkolási
helyzet, az iskola előtt 10 férőhellyel, az óvoda előtt 7 férőhellyel.
A földmunkára és zúzottköves padka megerősítésére a következő tervezői költségbecslést
adta a tervező:
a) az iskola előtti 10 parkolónyi padka megerősítésre: 772.000,- Ft + Áfa;
b) az óvoda előtti 7 parkolónyi padka megerősítésre:
500.000,- Ft + Áfa.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében a
„TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra
támogatási kérelem került benyújtásra a 102/2016. (III.22) Kt. számú határozat
alapján. A pályázatban az szerepel, hogy a Pannónia út északi oldalán a Móricz Zs.
utcától az Árpád utcáig kerékpáros nyomsáv kerül kialakításra felfestéssel. Jelenleg az
úttest déli oldalán a Bezerédj utca és a Vörösmarty utca között mintegy 21 db
szabályos párhuzamos parkoló helyezkedik el. A kerékpáros nyomsáv úgy alakítható
ki, ha a déli oldalon a Pannónia út 14-30. sz. előtt a parkolást megszüntetjük, és a
parkolókat az épületek mögötti területre helyezzük át.
Az új helyre tervezett parkolók a Bezerédj Amália Óvodához bevezető aszfaltozott
zsákutcáról közelíthetők meg.
A 2. számú melléklet tartalmazza az ALDOR Építő és Kereskedelmi Kft. által készített
engedélyezési terv részletes helyszínrajzát. A helyzeti adottságok figyelembevételével
a leghatékonyabb helykihasználás érdekében a tervezett 18 db parkoló merőleges
elrendezéssel kerül elhelyezésre, melyből a szabályoknak megfelelően egy parkoló
mozgássérült parkolóként épül. A létesítendő parkolók bitumenes kialakítással
készülnek el, így megtartva a zsákutca elején lévő parkolók struktúráját. A parkolók
létesítése a forgalmi rendet nem változtatja meg, viszont az úttestet meg kell
szélesíteni 5,5 m-re. A parkolók kivitelezését a Közlekedési Hatóság által
engedélyezett tervek birtokában lehet elvégezni.
Az engedélyezési tervdokumentációhoz kapcsolt főösszesítő alapján a munka
elvégzésének díja várhatóan: 6.902.949 Ft.-.
Ez az összeg akkor áll majd rendelkezésre, ha a benyújtott pályázatunk kedvező
elbírálásban részesül.
További három parkolóhely kialakítását tervezzük a Pannónia u. 14-18. mögött, a
meglévő zúzottköves parkolósor meghosszabbításával.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

Határozati javaslat
a Gyermekvilág Óvoda, valamint a Bezerédj Amália Óvoda előtt parkolóhelyek
kialakításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi tér forgalmi
helyzetének javítása végett a József Attila Általános Iskola és a Gyermekvilág Óvoda
előtt parkolóhelyek kialakítása érdekében a Dománszki József tervező által készített
padka-megerősítési terveket elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat beszerzési szabályzata alapján lefolytatott ajánlatkérési eljárással
kiválasztott vállalkozással készíttesse el a padka megerősítéseket.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannónia utca 26-28-30.
számú lakóépületek mögött lévő területen, a Bezerédj Amália Óvoda előtti részen 18 db
parkolót alakít ki az ALDOR Kft. által készített tervek alapján, amennyiben „TOP3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott
támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az engedélyezési eljárás megindítására.
Határidő:
1. pont – 2016. augusztus 31.
2. pont – 2016. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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