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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt két évben a központi költségvetésből évi mintegy bruttó 150.000.000.- Ft
támogatást kaptunk a belterületi utak szilárd burkolattal történő átépítése érdekében.
A leutalt összegeket csak építési engedély alapján történő építésre használhattuk fel. Ezen
összegek terhére épült például a Külső Vörösmarty utca, Maros u., Írisz u., Temető sor stb.
A 2016. évi költségvetés ilyen lehetőséget nem tartalmaz, ezért javasolnák külön
kötelezettségvállalást, hogy a már csatornázott utcáknál folytathassuk az út és csapadékvíz
elvezetők építését. 2014. évben elkészült a szennyvíz csatorna a Taling utcában a Búzafű
közig, az onnan nyíló közökben valamint a Mocsaras utcában, ezért a javaslatunk ezen utcák
szilárdburkolattal történő kiépítését. Az építés becsült költsége nettó 98.600.000.- Ft
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének ....../2016. (VI. 07.) sz. határozata kötelezettségvállalásról útépítési
munkálatok elvégzéséhez
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület a Taling utcában a Búzafű közig, az
onnan nyíló közökben valamint a Mocsaras utcában,kiépülő szilárd burkolatú utak
és csapadékvízelvezetési munkálatok elvégzéséhez 98.600.000.-Ft összeget
biztosít a 2016. évi költségvetés, Céltartalék, költségvetési maradvány sora
terhére.
II. felkéri a Polgármestert a a 2016. évi költségvetést módosító rendelettervezet
előterjesztésére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. december 31.
Az előterjesztést a Képviselő–testület döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendelet 50. § b) pontja alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2016. május 25.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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Egyeztető lap
Javaslat földútjavítási munkák elvégzésére szánt keretösszeg megemelésére

1.

Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető

Észrevételem/ javaslatom: Észrevételt nem teszek.
Budapest, 2016. május 23.

………………………………
Polonkai Zoltánné
osztályvezető
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