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Megkezdődik a buszöblök átépítése
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a napokban megkezdődik a
buszöblök átépítése, ezért fokozott
óvatossággal közlekedjenek a 611.
számú főúton!
A munkavégzés ideje alatt, augusztus
10-től
október
közepéig-végéig,
ideiglenes buszmegállókban történik a
le- és felszállás.
Mint korábban már hírt adtunk róla, nyert
az önkormányzat a Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett DDOP2007-5.1.3-C. pályázaton, melynek célja a
település legforgalmasabb közlekedési
csomópontjában a közlekedés biztonságának a fokozása volt. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A képen egy átlagos délelőtti helyzet: a
zöldséges előtt áll egy busz, míg a
szemközti oldalon két busz is várakozik
egyszerre a megállóban. Egyik hátsó része
kicsit kilóg az útra.
Őket kerüli ki egy áthaladó negyedik busz,
miközben a leszálló utasok a két álló busz
között kibújva futva igyekeztek át az
úttesten, hogy elérjék a hamarosan
továbbinduló csatlakozást.
A hasonlóan balesetveszélyes helyzeteket
szeretné a pályázat feloldani.

Milyen változások várhatóak?
A zöldségbolt előtti buszmegálló a
szabványelőírások miatt lesz felújítva és
akadálymentesítve, míg a szemközti oldalon
a buszmegálló teljesen új helyre is kerül,
távolabb a balesetveszélyes közlekedési
csomóponttól, Kleschék és Kindnerék háza
közé.
Az új buszmegállóhoz járda épül,
Kleschéktől a Kossuth utca sarkáig.
Lesz megvilágított gyalogátkelőhely a
Takarékszövetkezet és a Petőfi utca közötti
részen,
és
sebességmérő
eszköz
figyelmezteti az autósokat a megengedett
sebesség betartására.
A fejlesztés közel 40 millió forintba kerül,
aminek 90 százaléka pályázati támogatásból,
tíz százaléka önkormányzati saját forrásból
tevődik össze.
Augusztus 5-én megtörtént a munkaterület
átadása, és, ha jól megy minden, még az
idén be is fejeződik a beruházás.
Az előzmények után azonban jobb óvatosan
fogalmazni. Ez a pályázat meglehetősen
kalandos utat járt be már eddig is. A
támogatás elnyeréséről szóló értesítést még
tavaly megkapta az önkormányzat, azonban
az MNV Zrt-től nem sikerült végleges
tulajdonosi hozzájárulást szerezni, mert az
államot képviselő szervezet egy új
jogszabályra hivatkozva nem járult hozzá,
hogy állami tulajdonban lévő területen a
magyar államon kívül bárki fejlesztést
végezzen. (A beruházás állami és
önkormányzati területen valósul meg.) Más
nyertes pályázók is küszködnek hasonló
gondokkal.
Végül
egy
ötoldalú
szerződés
előkészítésével feloldódni látszik a helyzet,
és megkezdődhettek a munkálatok. Jó lett
volna, ha mindez a nyári szünet alatt
lezajlik, de jelenleg örülünk, hogy
egyáltalán megvalósulhat a beruházás.

A munkák várható ütemezése a kivitelezést
elnyerő Best Contrast 75 Bt. műszaki
vezetőjének tájékoztatása alapján a
következő:
„ 2009.08.06-án a munkaterület ideiglenes
forgalomkorlátozását, a táblák elhelyezését
végezzük. Ezzel kezdetét veszi a munka.
Először a Pannon Volán Rt. által kijelölt
helyeken, a Rákóczi u. 34. és 35. számú
házak előtt ideiglenes buszmegállók
kerülnek kialakításra, amiket 2009.08.10től használnak fel- és leszállásra a Volán
engedélye szerint. Itt ideiglenes fakorlát
készül az árok közelsége miatt, valamint
betonlap burkolat. Ez a helyzet nagyjából
október közepéig tart.
A tényleges munkavégzés a közműkezelők
előírása alapján a kutató árkok kiásásával
indul augusztus 6-tól. Ez a gépjármű
forgalmat nem érinti, de a zöldségbolt
előtti gyalogos forgalmat igen.
A közművezetékek előírás szerinti
feltárása
után
a
közműkezelők
hozzájárulásával szabad visszatemetni a
gödröket. Ebben az időszakban is lehet a
járdán közlekedni.
Az építés ideje alatt a 611. sz főútnak csak
az egyik sávja lesz egyszerre lezárva. Ez az
állapot, időjárástól is függően, 2009.
október közepéig tart.”
Tehát először is kettő ideiglenes
buszmegálló készül, mivel a munkavégzés
ideje alatt egyik jelenleg meglévő
buszmegállót sem lehet majd használni.
A Sásd felől érkező buszok a Rákóczi utca
34. (Schotték) előtt, míg a Dombóvár felől
érkező buszok a Rákóczi utca 35. (Czakó
Annus néni-féle ház) előtt kialakított
ideiglenes buszmegállókban állnak majd
meg.
2009. augusztus 10-től ott lehet majd le- és
felszállni.
A várható kényelmetlenségekért a lakosság
megértését és türelmét kérjük!

A képen: Az új buszmegálló helyét
szemrevételezik a munkaterület átadásának
résztvevői: az önkormányzat, a kivitelező és
a közművek képviselői. Egyelőre néhány
karó jelzi csak az árokban, hogy a
földmérők megkezdték a tervek szerinti
kimérést.
***
Új alpolgármestere van a falunak
A képviselő-testület júliusi testületi ülésén
módosította Szervezeti és Működési
Szabályzatát, hogy a korábbi egy helyett két
alpolgármestere lehessen a falunak.
A polgármester javaslatára a testület titkos
szavazáson Szajki Lajosnét választotta teljes
jogkörrel bíró általános alpolgármesterré.
Erre a lépésre azért volt szükség, mert a régi
alpolgármester, Rostás Viktor hónapok óta
nem látta el alpolgármesteri feladatait.
Visszahívására nincs mód, önként pedig
nem mondott le.
A faluban egymás után megvalósuló
pályázati fejlesztések és a szaporodó
önkormányzati feladatok szükségessé teszik,
hogy a polgármesternek legyen egy olyan
helyettese, segítője, akinek a munkájára
folyamatosan számíthat.
A képviselő asszony kulturális programok
megszervezésében már többször bizonyította
rátermettségét
és
a
falu
iránti
elkötelezettségét, és ezzel kivívta magának a
testület elismerését. Megválasztását, egy
ellenszavazatot kivéve, a teljes testület
támogatta.
Szabó László polgármester
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