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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2013. szeptember 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Békés Város Önkormányzata a „Békés Bringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése”
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0117 kódszámú pályázat során kerékpárút építési és felújítási munkákat végez a város
Csabai, Cseresznye, Petőfi, Kossuth, Táncsics és Rákóczi utcáin. A Képviselő-testület 2013. áprilisi ülésére a
tervezhető rekonstrukciós munkák elvégzésére az Alföldvíz Zrt. ajánlatot adott, mely a Műszaki Osztály
felülvizsgálata alapján leszűkítve elfogadásra került.
A kivitelezések során derült ki, hogy a Kossuth utca 2. sz. tömbnél lévő csomópontok és bekötések
olyan állapotban vannak, hogy azok javításának, cseréjének elhalasztása az üzembiztonságot súlyosan
veszélyezteti, illetve későbbiekben a felújított kerékpárutat is fel kell bontani. A munkákat az üzembiztonság
veszélyeztetése miatt az Alföldvíz Zrt szerződésben biztosított jogával élve elvégezte, a munka költsége nettó
7.595.639,- Ft.
II. Igény merült fel a csabai úti ivóvízvezeték meghosszabbítására a volt Borosgyáni kocsmáig, valamint
a Malomasszonykerti területrészen, az Élővízcsatorna (volt Fehér-Körös) balparti részén, a Petőfi utca végén
lévő gyaloghídtól a felső-körgáti zsilipig terjedő szakaszon. Ezekre a helyszínekre a vízjogi létesítési
engedélyterveket el tudjuk készíttetni és a télen a szükséges engedélyeket be tudjuk szerezni, ezzel a következő
évben, amennyiben anyagi forrás rendelkezésre áll, akkor a kivitelezés elvégezhető. A tervezési díj nettó 400
eFt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz és csatornadíjakban 2013. január 1-je és
2013. július 31-e között képzett rekonstrukciós keret terhére nettó 7.995.639,- Ft-ot biztosít az alábbi
rekonstrukciós munkák elvégzésére:
Megnevezés
Kossuth u. 2. sz. csomópontok és bekötések rekonstrukciója
Csabai úti vízvezeték tervezése
Malomasszonykerti vízvezeték tervezése
Összesen nettó:

Határidő:
Felelős:

Nettó Ft
7.595.639
250.000
150.000
7.995.639

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. szeptember 17.
Izsó Gábor
polgármester
Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

