
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 
az önkormányzati közúthálózat 2021. évi felújítására 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő:  Polgármester 

 Előkészítő:  PH. Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ó z d, 2021. július 22. 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2021. évben a vírusfenyegetésből adódó veszélyhelyzet az Önkormányzat 

gazdálkodásának tervezését jelentősen megnehezítette, a kilátásba helyezett adóelvonások 

a korábbiaknál is szigorúbb gazdálkodásra ösztönözték az Önkormányzatot. A jelzett 

nehézségek ellenére az önkormányzati gazdálkodás stabilitása megmaradt, a hosszú 

tárgyalások eredményeképp az Önkormányzat a városba beruházásokat tudott vonzani, 

melyekhez kapcsolódó területértékesítésekből bevétel keletkezett a költségvetésben. 

Javította a helyzetet továbbá, hogy az elmúlt év végén, az év elején tervezetthez képest az 

I. félévben a vártnál jelentősebb mértékű adók folytak be, melyek lehetőséget teremtenek 

arra, hogy az Önkormányzat költségvetési forrásból, saját erőből fejlesztéseket tudjon 

finanszírozni, végrehajtani. 

 

A város területén visszatérő probléma az Önkormányzat tulajdonában és az Ózdi 

Városüzemetető Intézmény (a továbbiakban: ÓVI) kezelésében lévő belterületi utak 

állapota. Az elmúlt időszak lakossági és képviselői visszajelzései alapján ezek javítása 

lehet a városban az egyik legfontosabb fejlesztési feladat.  

 

Ózd Város Polgármestere valamennyi választókerületi képviselőtől javaslatot kért a 

választókerületek területén található, javításra szoruló utakról, melyeket az ÓVI felmért és 

a felújítások becsült költségét is megállapította. 

 

A beküldött javaslatok választókerületenként egyeztetésre kerültek és a területi képviselők 

minden javaslata az előterjesztő részéről elfogadásra és a határozati javaslat 1. mellékletét 

képező, felújításra kerülő utak listájában feltüntetésre került. 

 

Az útszakaszok kiválasztásánál az alábbi körülmények is figyelembe lettek véve: 

- területi képviselők javaslatai, 

- 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. 



 

A felújításban szereplő utak mindegyike esetében változó útszélességgel, padkaigénnyel, 

közműakna kiemeléssel, egybefüggő gépi aszfaltozásra kerülne sor. Ez alól kivétel a 

Muskátli út egy cca. 300 m-es szakasza, ahol az útburkolat mart aszfaltból készülne. 

 

Az ÓVI által végzett felmérés szerint a listában szereplő felújítások nagyságrendileg 4879 

m hosszon, 17351 m2 területen történő aszfaltozást jelentenek, melynek becsült bruttó 

költsége 130.650.806,- Ft.  

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet (4. melléklet 9. cím 6. alcím K513 Tartalékok d) pontja) 

ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött 

felhasználású tartalék összegéből 105.000.000,- Ft átcsoportosításával és az út- és járda- 

felújításokra előirányzott keretből még rendelkezésre álló 30.000.000,- Ft figyelembe 

vételével az úthálózat felújítására, illetve a kapcsolódó feladatokra (közbeszerzés, stb.) 

bruttó 135.000.000,- Ft áll rendelkezésre. Az előirányzat átcsoportosítás a költségvetési 

rendelet soron következő módosítása során kerül átvezetésre. 

 

Fentiek alapján a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom az úthálózat felújítását. 

 

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. 



 

Határozati javaslat  

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2021. (VII.22.) határozata 

az önkormányzati közúthálózat 2021. évi felújításáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 
 

 

1) A Képviselő-testület 2021. évi közúti közlekedés fejlesztésére, ezen belül az 

úthálózat felújítására a határozati javaslat 1. melléklete szerinti munkálatok 

elvégzését hagyja jóvá.  

2) A kivitelezési feladatok végrehajtása közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott 

nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján történik.  

3) A Képviselő-testület a felújítási munkálatok és a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítására 135.000.000,- Ft-ot biztosít, melynek pénzügyi fedezete Ózd Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati 

rendeletében (4. melléklet 9. cím 6. alcím K513 Tartalékok d) pontja) 

Ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett 

kötött felhasználású tartalék előirányzatából 105.000.000,- Ft átcsoportosítását 

követően, az út- és járdafelújításokra előirányzott keretből még meglévő 

30.000.000,- Ft figyelembe vételével rendelkezésre áll. 

 

Felelősök: 

- polgármester  

- a pénzügyi fedezet biztosításáért és az előirányzat költségvetési 

rendeletben történő átvezetéséért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

vezetője 

- a közbeszerzés lebonyolításáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

-a kivitelezés felügyeletéért, a műszaki ellenőrzéséért, valamint a 

közbeszerzési eljárásban a műszaki szakértelem biztosításáért: Ózdi 

Városüzemeltető Intézmény igazgatója 

 

 Határidő: a kivitelezés elvégzésére legkésőbb 2021. november 15. 



 

1. melléklet a …/2021. (VII.22.) határozathoz 

 

Útszakasz Hossz (m)
Szélessé

g (m)

Terület 

(m2)
Technológia Műszaki tartalom 

Aknafedla

pok (db)

Padkarendezés 

0,5 m széles  

(m)

Aszfaltozás 

(m2)

 Mart 

aszfaltozás 

(m2) 

 Hajnóczy út 
408 3,0 1224

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 816 1224

Építők útja 201 4,0 804
 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

aknák szintbe emelése, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás
5 402 804

Zsélyi Aladár út

178 3,0 534

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, 10 cm vastagságú CKT beton terítése,  emulziós 

belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, hegerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

0 356 534

Bláthy Ottó út - Március 15. útra merőleges szakasza
99 4,0 396

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás,előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás,, aszfalt terítés, hengerlés, padkamurvázás 
7 198 396

Piac út szakaszos javítás
80 3,5 280

 marás és 5 cm vastagságú 

aszfalt terítése  marás, emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
0 0 280

Szabolcs köz
235,5 4,5 1060

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
18 0 1060

Árpád vezér út szerviz útja

164 3,5 574

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 

2 0 574

Bulcsú úti Idősotthon bekötőútja
83 3,0 249

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
3 0 249

Szent István út  1. ütem
229 6,0 1374

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 
16 0 1374

Szent István út 2. ütem

101 9,0 910

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 

6 0 910

Liget út 2. ütem

70 2,5 175

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, aknák szintbe emelése, 10 cm vastagságú CKT beton 

terítése,  emulziós belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, 

hegerlés, padkamurvázás 

3 140 175

Krúdy Gyula út 2. ütem

458 3,5 1603

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinzi marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

11 916 1603

Muskátli út

600 3,0 1800

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése és mart aszfaltozás 900 m2-en profilozás, CKT beton terítése, emulziózás, asfaltterítés, 

hengerlés, kétoldali padkamurvázás. 900 m2-en profilozás, mart 

aszfalt terítés 5 cm vastagságban, emulziós belocsolsás, hengerlés, 

újra 5 cm vastag mart aszfalt terítése, emulziós belocsolás, 

hengerlés, zúzottkő terítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás

0 1200 900 900            

 Szövetkezeti út a Móricz Zsigmond úttól a Dózsa 

György útig 177 3,0 531

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése  szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 

0 354 531

Áchim út alsó szakasza
125 4,0 500

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése, 

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

1 250 500

Áchim út felső szakasza

132 3,0 396

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

4 264 396

Őrs vezér út 
551 3,0 1653

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 1102 1653

 Botond vezér út 
187 3,0 561

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, emulziós belocsolás, 

aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali padkamurvázás 
0 374 561

Vajda János út 4-6. épület előtti út és parkoló
67 5,0 335

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 
 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfalterítés, hengerlés 
9 0 335

 Egyházvölgy bal oldali ága 

341 3,0 1023

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés, kétoldali 

padkamurvázás 

12 682 1023

Táncsics telep 5-6. épületek közötti út és parkoló
25 4,0 100

 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 szükség szerinzti marás, előkátyúzás, aknák szintbe emelése,  

emulziós belocsolás, aszfaltterítés, hengerlés 1 0 100

Táncsics telep útfelújítás kiegészítése

17 5,5 94

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, CKT beton terítése,  emulziós belocsolás, aszfaltterítés, 

hengerlés 
0 0 94

Újtelepi út 

100 3,0 300

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, CKT beton terítése,  emulziós belocsolás, aszfaltterítés, 

hengerlés, kétodali padkamurvázás 

0 200 300

Gubonnai út 1. ütem

250 3,5 875

 10 cm vastagságú CKT beton 

és 5 cm vastagságú aszfalt 

terítése 

 profilozás, aknák szintbe emelése, 10 cm vastagságú CKT beton 

terítése,  emulziós belocsolás, 5 cm vastagságú aszfalt terítése, 

hegerlés, padkamurvázás 
3 500 875

Összesen: 4879 17351 101 7754 16451 900      

Ózd város belterületén aszfaltozandó utak és költségeik -  2021. év


