Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
_____________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat Bolgár ivókút létesítésére

Előterjesztő:

Geiger Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette:

Szénási István vezető szakfőtanácsos

Előterjesztés egyeztetve:

Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést megtárgyalja:

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés időpontja:

2017. január 17.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit
Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Laza Margit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az 525/2016.
(XI.08.) határozatában elviekben támogatta Budapest XXIII. kerület Hősök terén - a tervezett
Rendőrkapitányság előtt – bolgár ivókút létesítését. A megvalósítást a Rendőrkapitányság
beruházásával egyidőben javasolta megvalósítani.
A Rendőrkapitányság megvalósításának határideje: 2018. év
Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a Tvarditsa testvérvárosi megállapodás
megkötésének 10. évfordulója alkalmából 2017. júliusában szeretne elhelyezni egy bolgár
ivókutat, ezért a Hősök terén közös bejárás alapján a Hősök 13. előtti parkot találtuk
megfelelőnek erre a célra.
A Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám előtt lévő parktest területén a református egyház
bejárója melletti zöldterületen helyezendő el az ivókút ahol biztosítva van a vízhálózat, és
minden műszaki feltétel.
Az ivókút alapozási, gépészeti, kertészeti munkáinak becsült költsége 1.500.000.-Ft+ÁFA.
A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(I.17.) határozata a Budapest XXIII. kerület Hősök terén bolgár ivókút
létesítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Hősök tere 13. szám előtti parktest területén bolgár ivókutat létesít, az ivókút
költségét 3.500.000.- Ft + ÁFA, a megvalósításához szükséges költségeket
(alapozás, vízbekötés és kertészeti költségek) 1.500.000.- Ft+ÁFA, összesen
5.000.000.- Ft + ÁFA összegben biztosítja az Önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére.
II.
felkéri a Polgármester az ivókút létesítése érdekében szükséges intézkedések
megtételére, valamint az I. pontban meghatározott összegnek az Önkormányzat
2017. évi költségvetésébe történő betervezésére.
Határidő: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
beterjesztése, illetőleg
az ivókút létesítésére: 2017. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III.
nem támogatja a Hősök tere 13. szám előtti parktest területén bolgár ivókút
létesítést.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2017. január 02.
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