Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. július 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: az Öreg-temető kerítés felújításához többlet forrás biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetésben szerepel mindkét temető kerítésének részbeni felújítása
illetve továbbépítése. A tavalyi évben az új temetőnek mintegy 80 folyóméternyi szakasza
készült el és az idei évben is tervben volt hasonló hosszúságban történő kerítéskialakítás. A
régi temető bajóti út felőli oldalának a már meglévő homokkő kerítéshez illeszkedő módon
történő felújítása is szerepel az idei költségvetésben. Mindkét munkára br. 2.400.000,- Ft
különített el a Képviselő-testület.
A költségvetés összeállítása során még nem volt ismert a Nyergesújfalu-Bajót
kerékpárút kialakítására beadott pályázatunk eredménye. Miután biztossá vált, hogy a
kerékpárút megépül és egy szakasza éppen az Öreg-temető kerítése mellett fog elhaladni,
akkor szembesültünk vele, hogy az Öreg-temető bajóti út felöli kerítését egy ütemben és teljes
hosszban célszerű megépíteni, mivel a kerékpárút megépülte után már sokkal
körülményesebben, több kézi munkaerő igénybevételével, ezáltal minden bizonnyal jóval
drágábban lehetne megépíteni. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
során az ajánlatételi felhívásban ezért már a teljes, azaz 120 folyóméter hosszúságú kerítés
felújítását szerepeltettük. Az eljárás során az alábbi eredmények születtek: Öreg-temető
kerítés felújítás bajóti út felől teljes hosszban br. 7.949.232,-Ft, Új-temető kerítésépítés 80
folyóméter hosszban: br. 3.660.480,- Ft.
Mindkét vállalkozói ár meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi keretet, de az Öregtemető kerítésének teljes hosszban történő felújítását a fentiekben leírtak miatt mindenképpen
indokoltnak tartjuk. Ezért javasoljuk, hogy az Új-temető kerítés építésre elkülönített br.
2.400.000,- Ft-ot csoportosítsa át a Képviselő-testület az Öreg-temető kerítés felújítására és a
még hiányzó br. 3.149.23,- Ft összeget biztosítsa a fejlesztési tartalék terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjenek!

Nyergesújfalu, 2008. július 21.
Fekete Márton
településfejlesztési osztályvezető

Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.

a 2008. évi költségvetési rendelet IV. mellékletében az
„Új temető kerítés építés folytatása” címen szereplő br.
2.400.000,- Ft-ot előirányzat módosítás címen
csoportosítsa át a „Régi temető kerítés kialakítás”
előirányzathoz és biztosítson további br. 3.149.232,- Ftot a fejlesztési tartalék terhére, az Öreg-temető bajóti út
felőli kerítésének teljes hosszban történő felújítására.

2.

Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Miskolczi József
Határidő: folyamatos

