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ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Képviselő-testület
2015. szeptember 30-i ülésére
Előterjesztés sorszáma:

E-2015/17/7

Tárgy:

KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE A HARANGVIRÁG UTCÁBAN

Előterjesztő:

Folly-Ritvay Zoltán, képviselő

Készítette:

Folly-Ritvay Zoltán, képviselő

Döntés:

Egyszerű

Minősített döntés indoklása: Ülés:

Nyílt ülés

Zárt ülés indoklása:

-

Költségvetés módosítás:

Költségvetés módosítást igényel

Szükséges előirányzat
(e Ft):

600 ezer Ft

Bizottságok tárgyalják:

PÜB

Törvényességi észrevétel

Jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

Kismaros, 2015. szeptember 25.
………………………………..
előterjesztő
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E-2015/…/… sorszámú előterjesztés

2015. szeptember 30.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!
Jelenleg a lakóövezeti besorolású Harangvirág utcában a közvilágítást 3 db fénytest jelenti, annak
ellenére, hogy az utca hossza hozzávetőleg 1 km.
A 2014 novemberében tartott közmeghallgatás alkalmával elhangzott, hogy ezt a tarthatatlan
helyzetet az önkormányzat megszünteti.
Utánajártam, hogy milyen időbeli igénye és pénzügyi vonzata lehet az utca közvilágítással való
ellátásának, amelyet az alábbi határozati javaslatban foglalok össze.
Időbeli igénye: legfeljebb12 hét, így határidőnek javaslom 2015. december 31. megjelölését
Pénzügyi igénye: 20 darab lámpatest esetén 600 ezer Ft.
Javaslom a tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, hogy a Harangvirág utcában történő közvilágítás kiépítésével kapcsolatos határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen:
Határozati javaslat:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság …/2015. (IX. 30.) sz. határozata
a Harangvirág utcában történő közvilágításával kiépítésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Harangvirág utcában történő közvilágítás kiépítésére vonatkozóan javasolja a Képviselő-testület
számára, hogy a kiépítést végeztesse el. Egyben javasolja, hogy a felújítási kiadások előirányzatából (Közvilágítás korszerűsítése sorról) 600 ezer Ft összeget az közvilágítás kiépítésére csoportosítson át.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: PÜB elnök, polgármester
Határozati javaslat:
Képviselő-testület …/2015. (IX. 30.) sz. határozata
a Harangvirág utcában történő közvilágításával kiépítésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Harangvirág utcában
történő közvilágítás kiépítésére vonatkozóan a kiépítést elvégezteti. Egyben utasítja a Kismarosi
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a felújítási kiadások előirányzatából (Közvilágítás korszerűsítése sorról) 600 ezer Ft összeget az közvilágítás kiépítésére csoportosítson át.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
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