A 2011. április 15-i PGB ülésen jóváhagyott
módosított javaslat

Határozati javaslat
….../KH/2011. (IV.21.) Határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a felújítások kiadási előirányzatára
biztosított költségkeretek felhasználása
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi döntést hozza:
A 2011. évi költségvetésben az útfelújításokra, illetve azok önerejére, járdafelújításokra,
belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatokra, valamint egyéb felújításokra előirányzott
keretek felosztását a Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint fogadja el. (A
becsült költségek a felmerülő esetleges tervezési, valamint lebonyolítási költségek fedezetéül
is szolgálnak.)
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletében konkrétan meghatározott feladatok
végrehajtására – a IV/5. alatti feladat kivételével – a városüzemeltetési feladatokat ellátó
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt jelöli ki. Az elfogadott előirányzatokat
pénzeszköz átadással kell biztosítani. A IV/5. alatti feladat végrehajtására az ÓZDSZOLG
Nonprofit Kft-t jelöli ki.
Felelős:

pénzügyi fedezet biztosításáért:
terveztetésért, kiviteleztetésért:

Határidő:

2011. október 31.

PH. Pénzügyi Osztály
Városés
Sportlétesítményüzemeltető Intézmény, illetve
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

a …KH/2011. (…) Határozat melléklete
A 2011. évi költségvetésben a felújítások kiadási előirányzatára biztosított költségkeret
felosztása

I. Útfelújítások
Megnevezés

Bruttó költség e Ft

1. Szent István úton (Kézenfogva
Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása
(4. vk.)

400

2. Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9. vk.)

1.800

3. Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac
út, Damjanich út
4. Pályázati önerő céljára
(pályázati lehetőségek függvényében, külön
képviselő-testületi döntés szerint)

800
12.000

Összesen:

15.000

II. Járdafelújítások
Megnevezés

Bruttó költség e Ft

Pályázati önerő céljára
(pályázati lehetőségek függvényében, külön
képviselő-testületi döntés szerint)

5.000

Összesen:

5.000

III.Belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatok
Megnevezés
1. Martinovics és Cipó úti árokrendszer részleges
felújítása (1. vk.)
2. Krúdy út 37., 39., 41. sz. ingatlanok előtt
átereszek újjáépítése (5. vk.)
3. Gál-völgye út páros oldalán csapadékvízelvezető árok felújítása (7. vk.)
4. Tétény úti áteresz kibontása és visszaépítése
(8. vk.)

Bruttó költség e Ft
1.200
800
400
600

5. Huba vezér úton az Előd vezér útig
csapadékvíz elvezető árok felújítása (8. vk.)
6. Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna
vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti
áteresz felújítása (8. vk.)
7. Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok
felújítása (8. vk.)
8. Sturmán - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés
rendezése (9. vk.)
9. Győzelem úton (a Csépány út 6. sz. mellett)
kiemelt szegély építése, víznyelő akna
kialakítása (10. vk.)
10. Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (részleges) (10. vk.)
Összesen:

2.000
700
700
800
450
2.350
10.000

IV. Egyéb felújítások
Megnevezés
1. Balassi úti közúti híd (TESCO-nál)
megrongálódott betontámfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2. vk.)
2. Batthyány út térségének csapadékvíz rendezése
(2. vk.)
3. Közterületi lépcsők felújítása (3. vk.)
4. Szent István út 33. sz. mögött lépcső felújítása
(4. vk.)
5. Táblai iskola mellett lévő napközi bejárati
hídjának felújítása (7. vk.)
6. Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos
átjáró terveztetése és engedélyeztetése (7. vk.)
7. Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés
rendezése (részleges) (6. vk.)
Összesen:

Bruttó költség e Ft
1.100
1.000
1.000
235
300
765
600
5.000

