
„A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 

 
 

345/2010. (XII.15.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 
1.) egyetért az orosházi szennyvíz-hálózaton az alábbi rekonstukciós munkák 

elvégzésével: 
 
 a.) Bajnok utca 31. szennyvízcsatorna bekötés áthelyezése, 
 b.) Bajnok utca 2-4. tömblakás szennyvízcsatorna bekötésének kiváltása; 
 c.) Bartók B. utca 26. szennyvízcsatorna bekötés kiváltása; 
 d.) Október 6. utcai szennyvízcsatorna tisztítóaknák fedlapjának szintbe 

emelése. 
 e.) Thököly utca gravitációs szennyvízcsatorna bekötés tisztítóaknák felújítása; 
 f.) Sámsoni utca 19. szennyvízcsatorna út alatti átvezetés cseréje. 
 
2.) egyetért az orosházi ivóvíz-hálózaton az alábbi rekonstukciós munkák 

elvégzésével: 
 
 a.) Orosháza-Szentornya, Szabadság-Mátyás király utca kereszteződés ivóvíz 

vezeték és csomópont felújítása; 
 b.) Orosháza, belterület – ivóvízhálózat – 10 db tűzcsap felújítása; 
 c.) Orosháza, belterület – ivóvízhálózat – 10 db közkifolyó felújítása; 
 d.) Orosháza, belterület – ivóvízhálózat – 50 db bekötővezeték felújítása. 
 e.) Orosháza, belterület – ivóvízhálózat – 50 db tolózár felújítása. 
 f.) Orosháza, Kossuth utca – Könd utca kereszteződés ivóvíz csomópont 

felújítása; 
 g.) Orosháza, Kossuth utca – Lehel utca kereszteződés ivóvíz csomópont 

felújítása; 
 h.) Orosháza-Gyopárosfürdő, Hűvös utca ivóvíz elosztó- és bekötővezeték 

felújítása. 
 
3.) az 1.) pont szerinti munkák elvégzésére összesen  5 939 260 Ft + Áfa, a 2.) 

pont szerinti munkák elvégzésére 35 212 382 Ft + Áfa (mindösszesen 
41 151 642 Ft + Áfa) összeget a 2011. évi költségvetésében biztosít a Békés 
Megyei Vízművel Zrt-től befolyó bérleti díj terhére. 

 
4.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges eljárások lefolytatását 

követően a megvalósításra a szerződéseket megkösse. 
 
Felelős:  Dr. Dancsó József polgármester a szerződések megkötéséért 

Miszlai József osztályvezető, a pénzügyi forrás biztosításáért 
Bagi László osztályvezető a rekonstrukciós munkák előkészítéséért és 
ellenőrzéséért, a szerződések műszaki tartalmának meghatározásáért 
Simonné Dr. Kürti Katalin osztályvezető, vezető jogtanácsos a műszaki 
tartalom alapján szerződések előkészítéséért 
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Határidő: 2011. évben folyamatos 
 

K.m.f. 
 
 
 Dr. Dancsó József sk.  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


