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

SZOKOLYAI ÚT MENTI JÁRDA TERVEZTETÉSE

Előterjesztő:

Folly-Ritvay Zoltán, képviselő

Készítette:

Folly-Ritvay Zoltán, képviselő
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Zárt ülés indoklása:

-

Költségvetés módosítás:

Költségvetés módosítást nem igényel

Szükséges előirányzat
(e Ft):

2000 ezer Ft

Bizottságok tárgyalják:

PÜB

Törvényességi észrevétel

Jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

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

2015. szeptember 30.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!
A Börzsönyligeti terület lakóövezetté történő átsorolásakor az állami közút kezelője előírta a Szokolyai út menti járda kiépítését a hozzájárulása feltételeként. Az átsorolás 2008-ban történt, azonban azóta sem került sor a járda kiépítésére.
A 2015. évi költségvetésben szerepel a járda terveztetésére vonatkozóan előirányzat, valamint a
terveztetést a Településfejlesztési Bizottság is javasolta a képviselő-testületnek.
A lehetséges nyomvonal által érintett Alapítványi ingatlan tulajdonosaival a tárgyalások megkezdését ígérte Polgármester úr, amelynek lezárultáig úgy gondoltam, hogy nem nyújtom, be ezen
előterjesztést, de mivel a tárgyalásokkal kapcsolatban az elmúlt ¾ évben nem jutott el hozzám
információ, ezért most beterjesztem.
Javaslom a tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak, hogy a Szokolyai út menti járda
terveztetésével kapcsolatos határozati javaslatomat elfogadni szíveskedjen:
Határozati javaslat:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság …/2015. (IX. 30.) sz. határozata
a Szokolyai út menti járda terveztetésére vonatkozóan
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy a Szokolyai út menti járda terveztetésére vonatkozóan javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az –
engedélyezési és kiviteli – egyesített tervek elkészíttetését végeztesse el a beruházási kiadások előirányzatának terhére.
Határidők: Tervező kiválasztása: 2015. november 6.
Szerződéskötés: 2015. november 20.
Tervszállítás: 2016. május 20.
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.
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szokolyai út menti
járda terveztetésére vonatkozóan az – engedélyezési és kiviteli – egyesített tervek elkészíttetését
elvégeztesse a beruházási kiadások előirányzatának terhére.
Határidők: Tervező kiválasztása: 2015. november 6.
Szerződéskötés: 2015. november 20.
Tervszállítás: 2016. május 20.
Felelős: polgármester
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