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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási határán belül
mintegy 56,1 % a belterületi kiépített szilárdburkolatú útpálya, míg belterületi földutak 43,9
%-ban találhatóak.
Az elmúlt időszakban (2015. évi költségvetési évben) szilárdburkolatú útpálya javítására,
egyéb karbantartási munkálatok elvégzésére közel 3.250.000.-Ft azaz Hárommilliókettőszázötvenezer forint nettó összeget fordítottunk.
Ugyanezen időszak alatt földútjavításra közel 29.650.000.-Ft azaz Huszonkilencmillióhatszázötvenezer forint nettó összeget költöttünk.
Az idei évi költségvetésben (2016. év) útkarbantartási feladatok elvégzésére összességében
108.124.000.Ft költségelőirányzatot állítottunk be.
Ebből az összegből 40.000.000 Ft keretösszeget a szilárdburkolattal nem rendelkező földutak
javítására, zúzalékos kátyúzására terveztünk felhasználni, a fennmaradó összeget pedig
többnyire a szilárdburkolatú útpálya, gyalogjárda hibák javítására, illetve szakaszosan történő
járdaátépítési munkák elvégeztetésére fordítunk.
A keretösszegek alapján lefolytatott ajánlattételi felhíváson eredményesen pályázó
vállalkozóval kötött Vállalkozási szerződést követően, néhány szennyvízcsatornával ellátott
földútra egy úgynevezett mechanikailag stabilizált útpálya kialakíthatóságára kértünk
díjszámítást.
A beérkezett ajánlat bekerülési összege összességében meghaladja a tervezett, előzőekben
ismertetett javítási keretösszeg nagyságát.
Ahhoz, hogy a beárazott ajánlatban szereplő fenntartási munkákat elvégeztethessük,
javasoljuk a burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz elvezető rendszer és egyéb
műtárgyak, burkolatlan parkolók karbantartási munkálatainak kivitelezésére szánt
keretösszeget 50.000.000.-Ft azaz Ötvenmillió forint nettó összeggel megemelni.
Az így megemelt mindösszesen 90.000.000.-Ft azaz Kilencvenmillió forint nettó keretből
lehetőség nyílik néhány földút útpályájának mechanikailag stabilizált kialakítására, valamint
pormentesítésére, illetve ugyanezen keretösszeg felhasználásával legalább évi 2 alkalommal
történő gépi profilozást és esetenkénti zúzalékos kátyúzási munkákat tudunk az egyéb kerületi
belterületi földutakon megvalósítani.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének ....../2016. (VI. 07.) sz. határozata földútjavítási munkák elvégzésére szánt
keretösszeg megemelésével kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.

a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
burkolatlan utak, a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb
műtárgyak, burkolatlan parkolók karbantartási munkáinak kivitelezésére az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló „dologi kiadások,
Útfelújítás, karbantartás” sorát 50.000.000.-Ft-tal meg kívánja emelni az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Céltartalék, költségvetési maradvány”
sora terhére.
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II.

felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a
Képviselő-testület elé.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

III.

a 2016. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
közigazgatási területén Soroksár Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő
burkolatlan utak a hozzájuk tartozó csapadékvíz-elvezető rendszer és egyéb
műtárgyak, burkolatlan parkolók karbantartási munkáira az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló rendeletben tervezett összegen felül további fedezetet
nem biztosít.

Az előterjesztést a Képviselő–testület döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2016. május 17.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
az előterjesztés készítője

Bodó János
főmunkatárs
az előterjesztés készítője
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Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

