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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 4-i ülésére
Tárgy: A Medgyesegyháza, Bocskai utca lakóinak útfelújítási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évben, 2018. november 27-i ülésén a Tisztelt Képviselő-testület megtárgyalta a
Bocskai utcai lakosok kérelmét. A kérelem lényege az volt, hogy a lakosság anyagi
hozzájárulásával épült Bocskai utca útalapja igen kikátyúsodott, emiatt szükséges lenne egy
mielőbbi megerősítés.
Az akkori előterjesztésben is megfogalmaztuk, hogy a legmegnyugtatóbb és műszakilag
hosszabb távú megoldás a felület 4,0 cm vastag aszfalt kopóréteggel való ellátása.
A képviselő-testület akkor az alábbi döntést hozta:
„290/2018. (XI.27.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a medgyesegyházi
Bocskai utcára bekért előzetes aszfaltozási ajánlatokat.
-

A képviselő-testület egyetért a felület 4,0 cm vastag aszfalt kopóréteggel való
ellátásával;

-

A becsült kivitelezési költséget, bruttó 5,2 millió Ft-ot – amennyiben a képviselőtestület a forrást biztosítottnak látja – betervezi az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésébe.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
Határidő: 2019. évi költségvetés tervezésekor”
Az előzetes árajánlatok alapján, illetve a leellenőrizhető aszfaltozási egységárak alapján a
becsült kivitelezési költség bruttó 5,2 millió Ft volt, amely ár jelenleg is fennáll.
A Képviselő-testület a 290/2018.(XI.27.) Kt. határozatában ezzel egyetértett és az előzetes
árajánlatoknak megfelelően úgy döntött, hogy amennyiben a képviselő-testület a forrást
biztosítottnak látja, betervezi azt Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.
A tervezés során – főleg a kötelező önkormányzati feladatok ellátására való tekintettel – a
költségvetésbe nem került betervezésre az összeg, így a kivitelezés megrendelésére és
lefolytatására nem kerülhetett sor.

Az utca véglegesnek szánt kiépítése továbbra is igen indokolt, ezért kérjük a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy ismételten tárgyalja meg a kérést.
Amennyiben lehetőséget lát a pénzügyi fedezet rendelkezésre állására, kérjük, adjon
felhatalmazást dr. Nagy Béla György polgármesternek a munkálatok megrendelésére és a
kivitelezési feladatok lebonyolítására.
„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy – figyelembe véve a 290/2018. (XI.27.) Kt. határozatát – biztosítottnak látja a
Medgyesegyháza, Bocskai utca aszfaltozási munkálataira előirányzott bruttó 5,2 millió Ft-ot.
A képviselő-testület a fenti összeget a 2019. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kivitelezés mielőbbi
lebonyolítására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
Határidő: értelem szerint
„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a
Medgyesegyháza, Bocskai utcai lakosok kérelmét az utca aszfaltozásának kiépítésével
kapcsolatban.
A képviselő-testület továbbra is egyetért a 290/2018. (XI.27.) Kt. határozatában foglaltakkal,
jelen állapotban azonban nem látja biztosítottnak a 2019. évi költségvetési rendeletében a
pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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