Javaslat
a 2016. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelkezésre álló előirányzatból történő
átcsoportosításra

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítette: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Ózd, 2016. március 10.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.)
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: R.) 20.000 eFt előirányzatot biztosított a 2016. évi
városrehabilitációs feladatokra (7. melléklet 10. cím 2. alcím). A R. 4. § (9) bekezdése szerint a
jóváhagyott pénzügyi keret felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
Az elmúlt időszakban a lakosság, valamint az Ózdi Városüzemeltető Intézmény, mint közterület
kezelő részéről az alábbi igények kerültek megfogalmazásra:
1.

2.

3.

Buszmegálló telepítése a Vasvár Üzletház (Ózd, Vasvár út 52.) előtti térre.
Az itt található autóbusz megállóban – annak ellenére, hogy ott igen jelentős utasforgalom van
– jelenleg még nincs elhelyezve fedett buszváró. Emiatt esős, szeles időben az utasok a Vasvár
Üzletház árkádja alatt várakoznak.
Javaslat: 1 db VALCOR DANY HD 07 típusú buszmegálló telepítése 4 db ülőpaddal, 1 db
hulladékgyűjtő edénnyel.
Költsége: 1.612 eFt
A közvilágítási kandellábereken lévő virágtartók átalakítása láncos kivitelről merev kivitelre.
Az Ózdi Városüzemeltetési Intézmény javaslata az elmúlt évek tapasztalatai alapján.
Költsége: 200 eFt
A Vasvár út 64-82. sz. épület (ún.: „Kínai fal”) előtti járda felújítása.
A járdaszakasz állapota már nem megfelelő, annak felújítása szükséges.
Költsége: 1.730 eFt

Az 1. – 3. pontban meghatározott feladatok összköltsége 3.542 eFt.
Tekintettel arra, hogy a fenti munkálatokat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény el tudja végezni,
javaslom a 2016. évi városrehabilitációs keretből a 3.542 eFt részükre történő átcsoportosítását.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) határozata
a 2016. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelkezésre álló előirányzatból történő
átcsoportosításról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és Ózd
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének
4. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:
A 2016. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelekezésre álló 20.000 eFt előirányzatból az
Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére 3.542 eFt előirányzatot átcsoportosít az alábbi
feladatokra:
1.

a)

b)
c)

2.

1 db VALCOR DANY HD 07 típusú buszmegálló telepítése 4
db ülőpaddal, 1 db hulladékgyűjtő edénnyel a Vasvár Üzletház
(Ózd, Vasvár út 52. sz.) előtti térre.
A közvilágítási kandellábereken lévő virágtartók átalakítása
láncos kivitelről merev kivitelre.
A Vasvár út 64-82. sz. épület (ún.: „Kínai fal”) előtti járda
felújítása.
Összesen:

Költség
(eFt)
1.612

Teljesítési
határidő
2016.04.20.

200

2016.05.15

1.730

2016.06.30.

3.542

Felkéri az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatóját az 1. pontban meghatározott feladatok
határidőre történő végrehajtására azzal, hogy az 1. a) pontban részletezett buszmegálló konkrét
telepítési helyét a kivitelezés előtt a PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztályával egyeztetni kell.

Felelős:

Pénzügyi előirányzat átcsoportosításááért:
PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Kivitelezésért:
Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója

Határidő:

azonnal, illetve az 1. pontban meghatározottak szerint

