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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat forrás biztosítására a Barát utca felújítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Budakalász Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetésében forrást 
biztosított a Barát utca (volt Csapás köz) felújítására.  

A Barát utca vonatkozásában a költségvetésben biztosított forrás kizárólag az 
újonnan megnyitott útszakasz minimális burkolatjavítását fedezte volna. A 
hivatal szakemberei azonban ezen eredeti elképzelést felülvizsgálták és szakértő 
bevonásával – az esetlegesen átcsoportosítással biztosítható forrás mértékére 
tekintettel – olyan műszaki tartalmat határoztak meg, mely az eredetileg 
tervezetthez képest jelentősen nagyobb felületű és alaposabb javítást irányzott 
elő. Ennek indoka, hogy a felújítás után az út alkalmas lesz arra, hogy a Csapás 
utcai szilárd burkolathoz csatlakozva a Barát utca is szilárd burkolatot 
kaphasson. 

 
A beruházás kapcsán útépítő mérnököt bíztunk meg a pontos műszaki tartalom 
dokumentálására, mely előkészítő munkaként a javításra vonatkozó 
ajánlatkérések alapját képezte.  
 
 

A szakértő által meghatározott műszaki tartalmú felújítás megvalósításának 
lehetővé tételéhez a következő költségvetési átcsoportosítást javasoljuk: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. 
mellékletének 2. pontjából (Jókai u. csapadékvíz-elvezetés felújítása) 2.000.000 
Ft-ot és a 8. melléklet 21. sorából (dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladat) 930.000 Ft-ot a 12. melléklet 
1.pontjára (Csapás köz útfelújítás). 
 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Barát utca felújításának 
munkálataihoz szükséges összeget a fent meghatározott keretből biztosítani 
szíveskedjen. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd 
a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 



Határozati javaslat:  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 (II.26.) önkormányzati 
rendelete vonatkozásában az alábbi átcsoportosítást határozza el:  
A rendelet 12. mellékletének 2. pontjából (Jókai u. csapadékvíz-
elvezetés felújítása) 2.000.000 Ft-ot és a 8. melléklet 21. sorából 
(dologi kiadások és egyéb folyó kiadások közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése szakfeladat) 930.000 Ft-ot a 12. melléklet 1.pontjára 
(Csapás köz útfelújítás) csoportosít át. 
Az átcsoportosítás oka a Barát utca bővített tartalmú felújítása és a 
hozzá kapcsolódó előkészítő mérnöki tevékenység. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 
következő módosításakor a fenti összeg átcsoportosításáról intézkedjen. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
Budakalász, 2013. november 7. 
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 polgármester 


