JAVASLAT
a 2019. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret felhasználására

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
Ózd, 2019. augusztus 13.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.15.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: R.) – 7. melléklet 9. cím 2. alcím – 15.625 EFt
előirányzatot biztosított a 2019. évi városrehabilitációs célú feladatok megvalósítására. A R. 4 § (5)
bekezdése szerint a városrehabilitációs keret felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
Az elmúlt időszakban benyújtott igények alapján az alábbi feladatok megvalósításának támogatását
javaslom:
Elvégzendő feladatok:
1) Katona József úti járda felújítására

5.500,- EFt

2) Kaffka Margit utca részleges aszfaltozására

5.000,- EFt

3) Zrínyi úton családi házas övezetben járda térkövezésére

3.000,- EFt

4) Nemzetőr út térségében járdák felújítására

4.000,- EFt

5) Munkás út–Kisamerika és Vajda J. út-Nagyamerika közötti lépcsősor felújítására

1.500,- EFt

6) Bólyai Farkas utca részleges aszfaltozására
Összesen:

2.000,- EFt
21.000,- EFt

A fenti feladatok elvégzéséhez a városrehabilitációs célú feladatokra biztosított 15.625 EFt
előirányzathoz javaslom a Képviselő-testület által a 27/2019. (IV.9.) határozattal az önkormányzati
közúthálózat 2019. évi felújítására biztosított 176.000 EFt keretből 1.500 EFt, valamint a felhalmozási
tartalék keretből 3.875 EFt átcsoportosítását.
Indokolás, megjegyzések:
ad1.

ad2.

ad3.

ad4.

ad5.

A Katona József út jobb oldalán, a 104-től 158 házszámig terjedő szakaszon a meglévő járda
már oly mértékben leromlott műszaki állapotú, hogy az balesetveszélyes, felújítása indokolt.
A bekért árajánlatok alapján a teljes bruttó költség 7.100 EFt, melyhez Zsuponyó Anett
területi képviselő a képviselői keretéből 1.600 EFt-ot biztosított.
A Kaffka M. utca burkolata már oly mértékben megrongálódott, kikátyúsodott, hogy annak
javítását csak teljes felületű gépi aszfaltozással lehet elvégezni. A rendelkezésre álló keret
csak részlegesen, a meglevő út szélességében, kb. 250 m hosszon biztosít lehetőséget a
felújításra.
A Zrínyi úton a családi házas övezetben felújított útszakasz mellett, a lakóházak felőli
oldalon az évtizedekkel ezelőtt kiépített járda már használhatatlan, ezért a gyalogosok is a
közúton közlekednek, mely balesetveszélyes. A felújított útszakasz mellett burkolóköves
járda építése indokolt. A bekért árajánlatok alapján a bruttó költség 3.175 EFt (munkadíj),
melyhez Fidrus Péter területi képviselő a képviselői keretéből 175 EFt-ot biztosított.
A Nemzetőr út 4-9. és 10-13. számú épületek környezetében, valamint az ún. „Vencel téren”
az 1970-es években kiépített járdák állapota már oly mértékben leromlott, hogy a
balesetveszély elhárítása érdekében a fejújításuk indokolt. A bekért árajánlatok alapján a
teljes bruttó költség 5.000 EFt, melyhez Janiczak Dávid polgármester, mint területi képviselő
a képviselői keretéből 1.000 EFt-ot biztosított.
Munkás útról a Kisamerika sorra felvezető beton lépcső állapota már balesetveszélyes,
felújítása szükséges. Hasonló állapotban van a Vajda J. útról a Nagyamerika úti lakóházak
előtt haladó járdára felvezető lépcsősor („100 lépcső”) is, ezért annak felújítása is indokolt. A
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ad6.

bekért árajánlatok alapján a teljes bruttó költség 2.000 EFt, melyhez Dr. Kósné Dargai Rita
területi képviselő a képviselői keretéből 500 EFt-ot biztosított.
A Drótos tetőre felvezető Bólyai Farkas utca műszaki állapota szintén erősen leromlott, több
szakaszon szinte járhatatlan, annak javítását csak teljes felületű gépi aszfaltozással lehet
elvégezni. A rendelkezésre álló keretből csak részleges felújítás végezhető el, első ütemben a
lakóházakkal beépített szakaszon.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (VIII. 13.) határozata
a 2019. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret felhasználásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület a 2019. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelkezésre álló
előirányzatból a táblázatban felsorolt feladatok elvégzését, és ahhoz az alábbi összegek
felhasználását jóváhagyja:

Megnevezés
Katona József úti járda felújítása
Kaffka Margit utca részleges aszfaltozása
Zrínyi úton családi házas övezetben járda térkövezése
Nemzetőr út térségében járdák felújítása
Munkás út–Kisamerika és Vajda J. út-Nagyamerika közötti lépcsősor
5.
felújítása
6. Bólyai Farkas utca részleges aszfaltozása
Összesen:
Ssz.
1.
2.
3.
4.

2.

EFt
5.500
5.000
3.000
4.000
1.500
2.000
21.000

A Képviselő-testület a fenti feladatok teljes körű elvégzéséhez a városrehabilitációs célú
feladatokra biztosított 15.625 EFt előirányzathoz a Képviselő-testület által a 27/2019. (IV.9.)
határozattal az önkormányzati közúthálózat 2019. évi felújítására biztosított 176.000 EFt
keretből 1.500 EFt, valamint a felhalmozási tartalék keretből 3.875 EFt átcsoportosítását
jóváhagyja.

Felelős:
Pénzügyi fedezet biztosításáért és
átcsoportosításáért:
A szerződések előkészítéséért :
Szerződések aláírásáért:
Határidő: 2019. október 31.

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Településfejlesztési Osztály vezetője
Polgármester

