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Tisztelt Képviselő-testület!

A Kölcsey F. utca - Dombó Pál utca, Vörösmarty M. utca - Dombó Pál utca, valamint
a Móricz Zs. utca - Tóth Ede utca kereszteződésében a korábbi években történtek
közmű hibák, melyek javítását az üzemeltető elvégezte ugyan, azonban a hibák
jellegükből adódóan a környezetre is hatást gyakoroltak, melyek az útburkolat jelentős
mértékű elváltozásához, károsodásához vezettek az előbbi utcák kereszteződésében.
A Móricz Zs. utca vonatkozásában főként a 90-es évek végén befejeződött
szennyvízberuházás nyomvonalában, a Kölcsey F. utca - Dombó Pál utca, Vörösmarty
M. utca - Dombó Pál utcák esetében a kereszteződésekben találhatók útburkolat hibák
igen nagy terjedelemben.
A fenti helyszíneken közmű-rekonstrukció azóta csak részben történt, így a közmű
korára, anyagára tekintettel a jövőben is igen nagy valószínűséggel fordulhatnak elő
hasonló esetek.
A süllyedési folyamat azóta sem állt meg, mára olyan rossz állapotba került az
útburkolat, hogy az már veszélyezteti a biztonságos közlekedést is, így annak
helyreállítására igen nagy szükség van. Ahhoz azonban, hogy az útburkolat
helyreállítása hosszútávon is fennmaradjon, meg kell vizsgálni a környező víziközmű
műszaki állapotát és szükség esetén az érintett szakaszokat cserélni kell.
A víziközmű állapotát diagnosztikai vizsgálattal célszerű meghatározni, mely
eljárással megállapítható, hogy jelenleg lehetnek-e hibák az érintett szakaszon.
A diagnosztikai vizsgálat elvégzése az előzetes költségbecslés alapján nagyságrendileg
200.000.- Ft csomópontonként.
Abban az esetben, ha a vizsgálat igazolja az érintet területeken a víziközmű-hálózat
cseréjének indokoltságát, akkor a teljes beruházás elvégezhető a víziközmű vagyon
használatáért befolyó bérleti díj terhére.
Az útburkolatok állapotára való tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Víziközmű diagnosztikai felmérés elvégzéséről egyes belvárosi
kereszteződésekben
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kölcsey F. Dombó Pál, Vörösmarty M. - Dombó Pál és a Móricz Zs. - Tóth Ede utca
kereszteződésében a víziközmű-hálózat műszaki állapotának vizsgálatával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges diagnosztikai
felmérést az érintett területeken végeztesse el, legfeljebb 200.000 Ft+Áfa/csomópont
keretösszegig.

A képviselő-testület fedezetként a víziközmű vagyon használatáért befolyó, illetve
rendelkezésre álló bérleti díjat jelöli meg.
Határidő: 2016. augusztus 15. – a diagnosztikai vizsgálat elvégzésére
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