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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 23-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat az M0-szerződés soron következő tárgyidőszaka műszaki
 tartalmának meghatározására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

42/2012.(II.23.) KT határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2012.
szeptember 30. – 2014. szeptember 30. közötti tárgyidőszakra az
M0-szerződésből eredő, a környezeti terhelést és ártalmakat csökkenteni
hivatott, 500 millió Ft + ÁFA összértékben elvégzendő beruházások körét az
alábbiak szerint határozza meg:

1. a) Kőbányai illetve a Klisovác utcát összekötő egyirányú
autós forgalmat, ill. egyik oldalon gyalogos és kerékpár
forgalmat biztosító híd létesítése.

b)  Klisovác utca – Erdőhát utcai csomópont átépítése a megépített híd
függvényében.
c)  Klisovác utcai orvosi rendelő körzetében, illetve a Kőbányai úton
parkolóhelyek kialakítása.
d) Útburkolat szélesítése Budai úton a bölcsődéig a Klisovác utcába „balra”
kanyarodó sáv meghosszabbítása érdekében (amely tétel kapcsolódik a József
Attila utcai projekthez)
e)  Bölcsőde előtti parkoló kialakítása. Jelzőlámpa szükségességének, illetve
a csapadékvíz-elvezetési rendszer vizsgálata.

2. a) A Damjanich utca Szalonka utca – Fürj utca közötti
szakaszán árokrendezés, csapadékvíz-elvezetési rendszer
kiépítése és a meglévő rendszerhez való igazítása,

b)  Szalagkorlát esetleges elhelyezésének vizsgálata.
3. Budakalász-Lenfonó HÉV átjáró és a megépülő József Attila

u. - Szentendrei u. körforgalmi csomópont közötti részen



járda felújítás (viacolorral); zárt rendszerű
csapadékvíz-elvezés kiépítése és meglévő rendszerhez való
csatlakoztatása; Csodabogár Bölcsőde előtt parkolóhelyek
kialakítása.

4. a) József Attila úton, az út jobb oldali részén járda felújítása
viacolor burkolattal (szükség szerint szakaszos felújítás),

b)  a Budai úton /Felsővár utcától Budakalász határáig / járda felújítása,
(szükség szerint szakaszos felújítás) és csapadékvíz-elvezési problémák
megoldása/megoldásának vizsgálata,
c)  József Attila út bal oldali részén járda kiépítésével  a ~ 0+100-0+200
kmsz közötti szakaszon megépülő párhuzamos parkolósáv és József A. u. 62/1-
62/2 számú épületek előtti járda összekötése.

5. Sport utca rendezése (Vasútsori HÉV átjárótól a Tanító és
Sport utca kereszteződéséig): járdaszélesítés, járdaépítés,
útszélesítés, csapadékvíz-elvezetés, parkoló kialakítása.

6. Felsővár, Budai út találkozásánál hordalékfogó, ill.
keresztcsatorna kialakítása.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megjelölt
fejlesztési ütemtervet a kivitelezést finanszírozó Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és NIF Zrt. részére továbbítsa, folyamatosan ellenőrizze az
elvégzendő feladatok teljesítését a szerződéses partnerek részéről és valamennyi
körülményről a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Határidő:  azonnal
Felelős:  polgármester

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző
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