Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2008. november 27-i ülésére
Tárgy: Felújítási előirányzatok módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Nyergesújfalu Város Képviselő-testület 26/2008 (X.31.) számú rendeletének III.b. melléklete
előírja a 2008. évre tervezett felújítások keretösszegét.
Önök is tudják, hogy ebben az évben az Önkormányzat a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati felhívása alapján az önkormányzati tulajdonosi
fejlesztésekhez (Bóbita óvoda felújítása; Kernstok Károly Általános iskola Kossuth u. épületuszoda udvar felújítása) 2 db pályázatot nyújtott be és mindkét pályázat támogatást nyert. Az
is ismeretes Önök előtt, hogy ezen pályázatok önrésze, nem haladta meg a költségvetésben
előirányzatként szereplő felújítási összegeket, így a 2008-as évre tervezett felújítási
keretösszegek pályázati önrésszel csökkentett része megmaradt.
Ennek tudatában, olyan szükséges felújítási munkákat kerestünk és végeztettünk el melyeket
mindenképp szükségesnek tartottuk.
Maradványok:
•

Az ez évre tervezett felújításokból vállalkozói érdektelenség miatt a ’Tekepálya
vizesblokk felújítása, pályatér elválasztó munkák’ feladat elvégzése elmaradt, így a
800 ezer Ft tervezett előirányzat sem került felhasználásra.

•

A 2008. évi felújítások kifizetése és a CÉDE pályázatok önrész befizetése után a
2008.évi előirányzatból fennmaradt nettó, 3.693 ezer Ft melyből az alábbi plusz
felújítási munkákat végeztettük el.

Elvégzett munka

Ráfordított nettó összeg (ezer Ft)

1. Uszoda szükséges építészeti munkái
1.819
2. K.K. Ált. iskola nyílászárók beépítésének helyreállítási munkái 85
3. Sportpálya gyepöntöző rendszer csőtörés javítási munkái
75
4. Kiskórház szükséges gépészeti munkái
144
5. Uszoda fiú öltöző zuhanyzótálca cseréje
114
6. Városháza radiátorszelepeinek komplett cseréje
335
7. Benedek Elek óvoda udvari csőtörés javítási munkái
273
8. K.K. Ált. Iskola Felszabadulás tér gépészeti javítások, cserék
534
9. K.K. Ált. Iskola kisegítő rész elázott parketta felújítása
259
10. Benedek Elek óvoda bejárati lépcső burkolatjavítása
212
Összesen
3.850

A fennmaradó nettó 643 ezer Ft az év végéig esetlegesen jelentkező sürgős munkák
elvégzésére fordítjuk.
1.
2.
3.
4.

Önkormányzati intézmények gázüzemű készülékeinek karbantartása, javítása
ÁNTSZ uszodai vizsgálat hiányosságainak pótlása
Felvonók biztonságtechnikai vizsgálatának költsége
Mentőállomás tulajdonviszonyának rendezése

Nyergesújfalu, 2008. november 20.
Csajbók László
műszaki ügyintéző

Határozati javaslat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1.

Fogadja el a felújítási előirányzatok módosítását
az előterjesztésben javasoltak szerint

2.

Járuljon hozzá, hogy a fennmaradó összeg
felhasználásáról egy későbbi testületi ülésre
készüljön pontos beszámoló

3.

Utasítsa a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Miskolczi József polgármester
Határidő: értelemszerűen

