JAVASLAT
a 2018. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására I.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2018. szeptember 27.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) – 7. melléklet 10. cím 2. alcím – 14.000.000,- Ft
előirányzatot biztosított a 2018. évi városrehabilitációs célú feladatok megvalósítására. A R. 4 § (4)
bekezdése szerint a városrehabilitációs pénzügyi keret felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Jelenleg a még rendelkezésre álló előirányzat
12.017.400,- Ft (eddigi felhasználások: Ózd, Bartók B. út 31. sz. lakóépület életveszélyes állapotának
megszüntetésére 482.600,- Ft, a Képviselő-testület 62/2018. (IV.27.) határozata alapján 1.500.000,- Ft).
Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét is figyelembe véve, az elmúlt időszakban felmerült igények közül
– I. ütemben – az alábbi feladatok megvalósításának támogatását javaslom:
Elvégzendő feladatok költségei:
1) Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújításához a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére
2) Krúdy Gyula utca – Bornemissza utca elágazásának felújítása (aszfaltozás)

485.000,- Ft
1.100.000,- Ft

3) Susa út 44-45-46. előtti útszakasz felújítása (murvázás)

200.000,- Ft

4) Lomb út – Kisamerika sori útelágazás, feljáró felújítása (betonozás, aszfaltozás)

500.000,- Ft

5) Katona J. úti járda részleges felújítása

600.000,- Ft

6) Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása

340.000,- Ft

Összesen:

3.225.000,- Ft

Indokolás, megjegyzések:
ad1.
ad2.

ad3.
ad4.
ad5.
ad6.

A Kultúrház lépcsője jelenlegi állapotában már balesetveszélyes, melynek felújításához a
Kazincbarcikai Tankerületi Központ jelenleg fedezettel nem rendelkezik.
Az útelágazás burkolata már oly mértékben megrongálódott, kikátyúsodott, hogy azt csak
teljes felületű, gépi aszfaltozással lehet helyreállítani. A helyreállításhoz szükséges teljes
költséghez (bruttó 1.375.410,- Ft) Vitális István területi képviselő a képviselői keretéből
275.410, Ft-ot biztosított.
A salakozott útszakasz már igen jelentősen károsodott, kimosódott, azon a közlekedés
balesetveszélyes.
A Lomb útról a Kisamerika sorra felvezető útcsatlakozás állapota kb. 50 m hosszon igen
leromlott, az a gyalogos- és gépjárműforgalomra balesetveszélyes.
A járda több szakasza is rossz műszaki állapotú, jelen összegből a legveszélyesebb részek
javítása kezdődhet meg.
A Bibó út 2. A-B-C. lépcsőházak előtti járda felújításának igényét a lakók a területi képviselő
felé jelezték, kérve annak leaszfaltozását balesetveszély miatt.

Az 1) pont alatti feladat végrehajtása a Kazincbarcikai Tankerületi Központ, a 2)-6) pont alatti feladatok
végrehajtása az Ózdi Városüzemeltető Intézmény által, saját kivitelezésben, illetve külső vállalkozó
igénybevételével történne. A 2) pont alatti feladat időbeni ütemezésénél figyelembe kell venni az ott
folyamatban lévő szennyvízcsatorna építést is.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (IX. 27.) határozata
a 2018. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználásáról I.
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a 2018. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelkezésre
álló előirányzatból az alábbi feladatok elvégzését, az azokhoz meghatározott pénzügyi
fedezet biztosítását jóváhagyja:

Megnevezés

Ssz.

1.

Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének
felújításához a Kazincbarcikai Tankerületi
Központ részére

2.

Krúdy Gyula utca – Bornemissza utca
elágazásának felújítása (aszfaltozás)

3.
4.

Susa út 44-45-46. előtti útszakasz felújítása
(murvázás)
Lomb út – Kisamerika sori útelágazás,
feljáró felújítása (betonozás, aszfaltozás)

Bruttó
költség
(EFt)
485

1.100
200
500

5.

Katona J. úti járda részleges felújítása

600

6.

Bibó út 2. sz. előtti járda felújítása

340

Összesen:

Felelős

Teljesítési
határidő

Kazincbarcikai
Tankerületi Központ

2018.12.31.

Ózdi Városüzemeltető
Intézmény

2018.10.31., ill.
szv.csat.építés
függvényében

Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
Ózdi Városüzemeltető
Intézmény
Ózdi Városüzemeltető
Intézmény

2018.12.31.
2018.11.30.
2019.04.30.
2019.04.30.

3.225

Felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetőjét a fenti pénzügyi fedezetek
átcsoportosítására.
Felelős:
Pénzügyi fedezet átcsoportosításáért:
Kivitelezésért:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
fenti táblázat szerint

Határidő:
Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítására:
Kivitelezésre:

azonnal
fenti táblázat szerint

