Javaslat
a 2019. évi úthálózat felújítására előirányzott keret felhasználására

Előterjesztő:
Előkészítő:
Ó z d, 2019. március 21.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály
PH. Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.
15.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) – 8. melléklet 9. cím 4. alcím szerint
bruttó 150.000.000,- Ft előirányzatot biztosított a közúti közlekedés 2019. évi fejlesztésére,
ezen belül úthálózat felújítására.
Ózd Város közigazgatási területén az önkormányzati utak kezelője az Ózdi Városüzemeltető
Intézmény. Az intézmény által az elmúlt időszakban már műszakilag felmérésre került
valamennyi olyan önkormányzati út állapota, melynek felújítása és/vagy karbantartása
szükséges. A becsült költségek azonban jóval meghaladják a rendelkezésre álló bruttó
150.000.000,- Ft előirányzatot, így jelen előterjesztés csak azon útszakaszokra tesz javaslatot,
amelyeknél elengedhetetlenül szükséges még ezévben a felújítás elvégzése. (határozati javaslat
1. melléklete)
Az útszakaszok kiválasztásánál a műszaki állapot mellett az alábbi körülmények is figyelembe
lettek véve:
-

a közúton zajló forgalom nagysága, közösségi közlekedéssel érintettség,

-

érintett lakosok száma,

-

műszaki színvonal javítása,

-

közművesítettség állapota, illetve a szennyvízprogrammal, egyéb közműfejlesztésekkel
(ÉMÁSZ, ÉRV Zrt. stb.) való érintettség.

Fentiek alapján a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom a rendelkezésre álló keret
felhasználását.
A kivitelezési feladatok végrehajtása - az értékhatárra figyelemmel - közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján fog történni.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2019. (III.21.) határozata
a 2019. évi úthálózat felújítására előirányzott keret felhasználásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.
(II.15.) önkormányzati rendeletében a 2019. évi közúti közlekedés fejlesztésére, ezen belül
úthálózat felújítására biztosított bruttó 150.000.000,- Ft előirányzat terhére a határozati
javaslat 1. melléklete szerinti munkálatok elvégzését hagyja jóvá.

Felelősök:
-a közbeszerzés lebonyolításáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
-a kivitelezés felügyeletéért, a műszaki ellenőrzéséért, valamint az eljárásban a
műszaki szakértelem biztosításáért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója
- a szükséges dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: a kivitelezés elvégzésére legkésőbb 2019. szeptember 30.

1. melléklet a …/2019. (III.21.) határozathoz

Ózd város belterületén aszfaltozandó utak és költségeik 2019. év
Sorszám

Útszakasz

Hossz
(m)

Szélesség
(m)

Terület
(m2)

Technológia

1

Damjanich út (Volny úttól -Fráter Gy. utcáig)

995

6

5970 aszfaltozás

2

Zrínyi út (82 sz-tól -140 számig)

501

4,6

2304,6 aszfaltozás

35

4,8

aszfaltozás

60

4,6

579 aszfaltozás

8,4

16

aszfaltozás

3

Táncsics telep belső út

4

Szenna utca teljes hosszban

950

2,5

2375 CKT betonozás+ aszfaltozás

5

Mosonyi M. utca teljes hosszban

705

2,5

1762,5 CKT betonozás+ aszfaltozás

6

Kisamerika sor teljes hosszban

390

2,5

975 CKT betonozás+ aszfaltozás

7

Körte völgy teljes hosszban

390

2,5

975 aszfaltozás

8

Akna út (volt Kultúrháztól-Vörösmarty utcáig)

1150

5

5750 aszfaltozás

9

Akna út (Vörösmarty utcától-Somsályfő felé)

403

5

2015 aszfaltozás

10

Bethlen Gábor utca II. ütem

90

6,2

558 aszfaltozás

11

Rákóczi utca Egyház völgytől a Béke utcáig

255

3,5

892,5 aszfaltozás

12

Derkovits Gyula utca teljes hosszban

295

2,5

737,5 CKT betonozás+ aszfaltozás

13

Piac melletti parkoló aszfaltozása

100

6

600 CKT betonozás+ aszfaltozás

