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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi közutak fenntartása az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Az önkormányzati
tulajdonban lévő közutak kezelését az Ózdi Városüzemeltető Intézmény (a továbbiakban: ÓVI)
látja el. A kezelői feladatokat az ÓVI részben saját kivitelezésben, részben külső kivitelezők
bevonásával végzi.
Az önkormányzati úthálózat minőségének szinten tartása igen jelentős feladat, mivel az ilyen
célra rendelkezésre álló korlátozott pénzügyi keret a természetes elhasználódás, illetve az
időjárás okozta károsodások folyamatos helyreállítására nem minden esetben nyújt fedezetet. A
kezelő részben kátyúzással, részben teljes szélességű aszfaltozással próbálja a közutakat
megfelelő műszaki állapotban tartani. Az ÓVI számításai szerint a 2018. évben ilyen célra
rendelkezésre álló keret a feladat nagyságrendjéhez viszonyítva kevésnek bizonyul, 2018.
júniusában teljes mértékben felhasználásra kerül. Az útjavításokat, kátyúzásokat azonban a
balesetveszélyes állapotok miatt folytatni kell, annál is inkább, mivel az ilyen jellegű munka
megfelelő minőségben csak tavasztól őszig végezhető.
Az ÓVI tájékoztatása szerint a 2018. július 1-jétől kezdődő közfoglalkoztatási program
keretszámai még nem állnak rendelkezésükre. Az év végéig a meglévő 7-8 fős aszfaltozást
végző dolgozóik kapacitásával kb. 200 tonna aszfalt bedolgozására van lehetőségük. Ezen
mennyiség beszerzését és bedolgozását tudnák közfoglalkoztatás keretében saját erőből
felvállalni.
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(II.23.) önkormányzati rendelete 8. mellékletében 20.000 eFt előirányzatot biztosított úthálózat
felújításra (10. cím 5. alcím K7 előirányzat). A Képviselő-testület 68/2018. (IV.27.) határozata
alapján pályázat került benyújtásra a két legrosszabb állapotban lévő gyűjtőút – Damjanich út
828 m-es szakasza, és a Somsály út 650 m-es szakasza – felújítására. A fenti útfelújítások
kivitelezési költsége összesen közel 40.000 eFt, melyhez a pályázati önerőt – összesen 9.886
eFt-ot – a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben úthálózat felújítására
rendelkezésre álló 20.000 eFt-os keretből biztosította.
A 2018. évben útfelújításra még rendelkezésre álló mintegy 10.000 eFt-ot az ÓVI részére
indokolt biztosítani, az alábbiak szerint, az önkormányzati utak karbantartására,
helyreállítására, lehetővé téve ezzel, hogy a nyári, legkésőbb őszi időszakban a
legszükségesebb munkák elvégzésre kerüljenek.
Az ÓVI nyilatkozata szerint az alábbi munkálatokat tudják ezen összegből elvégzeni, illetve
külső vállalkozóval elvégeztetni.
-

kb. 200 t murva saját bedolgozással 3.400 Ft/t + ÁFA
kb. 96 t aszfalt kátyúzás, külső céggel 42.000 Ft/t + ÁFA
Kovács-Hagyó Gy. út kb. 450 m-es szakaszának
aszfaltozására mart aszfalttal, külső céggel 1.800 Ft/m2 + ÁFA
Összesen:

864.000 Ft
5.136.000 Ft
4.000.000 Ft
10.000.000 Ft

A Kovács-Hagyó Gyula úton a fentiekben megjelölt kb. 2.250 m2 felületű aszfaltozás teljes
költsége 2.250 x 1.800 x 1,27 = 5.143.500 Ft.
Obbágy Csaba területi képviselő az út rendkívül rossz műszaki állapotára tekintettel a
lakóterületi céltartalék keretéből a hiányzó 1.143.500 Ft-ot biztosítja.
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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előirányzat részbeni felhasználásáról
A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében úthálózat
felújítására biztosított 20.000 eFt előirányzatból az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére –
az önkormányzati utak karbantartására, helyreállítására – 10.000 eFt előirányzatot biztosít az
alábbiak szerint:
- 200 tonna murva beszerzésére saját bedolgozással
- 96 tonna aszfalt kátyúzásra, külső céggel
- Kovács-Hagyó Gy. út kb. 450 m-es szakaszának
aszfaltozására mart aszfalttal, külső céggel
Összesen:

864.000 Ft
5.136.000 Ft
4.000.000 Ft
10.000.000 Ft

A kifizetéseket a műszaki teljesítések arányában, ütemezetten kell végrehajtani.
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Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
döntést követően azonnal, illetve folyamatosan

