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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy: Javaslat költség keret átcsoportosítására a Kőbányai út 

Majdán patak melletti parkolóinak burkolat felújításához 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Korábban a „Budakalász, Kőbányai és Klisovác utcák kijelölt szakaszának 

burkolat és parkoló felújítása” címmel, 33-U/2008 számon kiviteli terv készült. 

Azóta bekövetkezett településkoncepció változások miatt, az igény csak a 

meglévő parkolók, a meglévő parkolási rendben történő felújítása vált 

szükségessé. 

 

A meglévő geometriai kialakítások, meglévő szegélyek, a jelenlegi parkolási 

szokások és a vízelvezetésük megtartása mellett tervezzük a jelenlegi vegyes 

(aszfalt, rakott kőburkolat) térkő burkolattal történő felújítását. 

A korábbi tervtől eltérően nem készül pályaszélesítés és új kiemelt szegélyt sem 

terveztünk, ezek alapján a munkák hatósági engedély nélkül készíthetők, de a 

kivitelezéshez szükségesek a kis magassági korrekciók ellenére is a fedvény 

tervek elkészítése. Melyek a burkolat feltárási munkák megkezdése után 

készítendők.  

 

A tervezett rétegek:6 cm natúr térkő 

     2-6 cm ágyazó zúzalék  

     meglévő profilozott útalap (ahol elfér, a kőburkolatot 

meghagyva) 

 

A burkolat csere alkalmával meg kell győződni az alépítmény teherbírásának 

megfelelőségéről, E2min=80N/mm2 

A gyalog híd melletti merőleges parkolók aszfalt burkolatát el kell bontani, 

annak helyére kell a térkövet készíteni, a hiányos süllyesztet szegélyeket pótolni 

kell. 

A munkálatok ellenértéke bruttó 2.500 E Ft. 
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Az Önkormányzat-Orvosi rendelő beruházás költségsoron nem áll rendelkezésre 

elegendő összeg a munka elvégzésére, egyenlege: 1.079 E Ft, ezért van szükség 

az átcsoportosításra. 

Az Önkormányzat – Egészségház berendezés költségvetési soron megtakarítás 

keletkezett, a szükséges 1.421 E Ft átcsoportosítására van lehetőség erről a 

sorról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete átcsoportosít 1.421 E Ft-ot 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati 

rendelet 13. mellékletének 4. soráról, az „Egészségház berendezés”-ről, a 

költségvetés 13. melléklete 3. sorára: a „Klisovác utca tereprendezés”-re. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 

következő módosításakor a fenti összegek átcsoportosításáról intézkedjen. 

 

 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: polgármester 
 

 

Budakalász, 2013. június 12. 

 

 

Rogán László 

polgármester 


