JAVASLAT
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására
jóváhagyott keret felosztására

Előterjesztő:

Ó z d, 2016. május 20.

ÓZDINVEST Kft.
ügyvezetője

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ózd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet)
döntött arról, hogy az ÓZDINVEST Kft. kezelésében lévő nem lakáscélú ingatlanok
felújítására 2.362 e Ft-ot, valamint a lakáscélú ingatlanok felújítására 6.299 e Ft-ot irányoz
elő. A Rendelet 4. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a keretösszegek felosztásáról az
ÓZDINVEST Kft. kezdeményezése és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
A Rendeletben biztosított 8.661 e Ft keret terhére az ÓZDINVEST Kft. az alábbi ingatlanok
felújítását kívánja megvalósítani:
1. Lakáscélú ingatlanok:
MUNKA MEGNEVEZÉSE
Árpád vezér út 27/C. 4/1.
- vakolás, glettelés, festés,
- padlóburkolat készítése,
- laminált padló fektetése,
- nyílászárók cseréje,
- bejárati ajtó cseréje,
- mázolás,
- villamos hálózat felújítása,
- világítási szerelvények, elosztók elhelyezése,
- villamos tűzhely elhelyezése,
- mosogató csapteleppel,
- mosdók, csaptelepek elhelyezése,
- kád beépítése,
- WC-csésze, tartály elhelyezése,
- csaptelepek felszerelése

BRUTTÓ ÉRTÉK

1.704.870,- Ft

2. Nem lakás célú ingatlanok:
MUNKA MEGNEVEZÉSE
Vasvár út 13.
- nyílászárók cseréje
Vasvár út 25.
- válaszfalak építése, vakolása, festése,
- nyílászárók cseréje,
- mázolás,
- világítási hálózat felújítása,
- ivóvíz vezeték cseréje,
- villanybojler elhelyezése,
- mosdó, WC-csésze, tartály elhelyezése,
- csaptelepek felszerelése
Összesen
A felújítási munkálatok értéke összesen: 3.817.050 Ft
Kérjük az előterjesztésünk megvitatását és elfogadását.

BRUTTÓ ÉRTÉK
752.615,- Ft

1.359.565,- Ft
2.112.180,- Ft

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V.20.) határozata
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására
jóváhagyott keret felosztásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(I.29.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése alapján az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület az ÓZDINVEST Kft. bérlakások, valamint nem lakáscélú
helyiségek felújítási munkáira tett javaslatát a határozat 1. melléklete szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

2.

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
2016. december 31.

A Képviselő-testület felkéri az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetőjét, hogy a
határozatban jóváhagyott felújítások megvalósulását követően készítsen
tájékoztatót.
Felelős:
Határidő:

ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője
ingatlan felújítási munkálatainak befejezését követően

1. melléklet a .../2016. (V.20.) határozathoz
KIMUTATÁS
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
felújítási munkáiról
Lakáscélú ingatlanok:
MUNKA MEGNEVEZÉSE
Árpád vezér út 27/C. 4/1.

BRUTTÓ ÉRTÉK
1.704.870,- Ft

Nem lakáscélú ingatlanok:
MUNKA MEGNEVEZÉSE
Vasvár út 13.
Vasvár út 25.
Összesen

BRUTTÓ ÉRTÉK
752.615,- Ft
1.359.565,- Ft
2.112.180,- Ft

