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A határozati javaslat elfogadásához
az SZMSZ 52.§ (2) bekezdésének
u) pontja alapján minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a 2011. évben normatív támogatásból megépítendő szilárd burkolatú utak meghatározására
Készítette: Pátkainé Kárpáti Éva s.k.
Egyeztetve: Városfejlesztési Iroda: Kreutzer Aurél s.k., irodavezető
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Látta: Dr. Dombóvári Csaba s.k. aljegyző
Illetékes bizottság: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
Javasolt meghívott: -
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Tisztelt Képviselő–testület!
A 2011. évi költségvetési törvény – Riz Levente országgyűlési képviselő Parlament által elfogadott
módosító indítványának köszönhetően – Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata számára földutak szilárd burkolattal történő ellátása céljából 461.000 E Ft központosított állami
támogatást biztosított.
Az összeg az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 28.) rendeletben előirányzatként szerepel. A támogatást idén fel kell használni, vagy szerződéssel le kell kötni, ellenkező
esetben vissza kell fizetni.
Ezen előírás teljesítése érdekében 2011-ben az alábbi utak és a hozzájuk tartozó csapadékvízelvezető rendszerek megépítését javaslom:
Kaszinó köz (Péceli út – Fűzkút utca), Postamester utca (Erzsébet körút – Bodonyi utca), Postakocsi
utca (Erzsébet körút – Dalnok utca), Napkelet utca (Pest út – Cséplő utca), Cséplő utca (Balassagyarmat utca – Napkelet utca).
A tervezői költségbecslések alapján a rendelkezésre álló összeg fedezetet biztosít a javasolt utcák
megépítésére, a csapadékvíz-elvezetés kivitelezésére, valamint tartalmazza a műszaki ellenőrzés, a
tervezői művezetés díjait és egyéb költségeit.
A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
1.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2011. évben az alábbi utcákban szilárd burkolatú utat építtet a hozzá tartozó vízelvezetéssel együtt:
-

2.

Kaszinó köz (Péceli út – Fűzkút utca),
Postamester utca (Erzsébet körút – Bodonyi utca),
Postakocsi utca (Erzsébet körút – Dalnok utca),
Napkelet utca (Pest út – Cséplő utca),
Cséplő utca (Balassagyarmat utca – Napkelet utca).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelően gondoskodjék a szükséges vállalkozási szerződés(ek) megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárás(ok) lebonyolításáról.

Felelős: Riz Levente polgármester
Határidő: azonnal, a közbeszerzési eljárás megindítására: 2011. június 6.
Budapest, 2011. május 6.

Horváth Tamás s.k.
alpolgármester
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