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Tárgy: Javaslat a Budapest X. kerület 
Mázsa utca és Száraz utca útfelújítás 
fedezetének biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület által 2008 évben elfogadott költségvetés 65 millió Ft-ot biztosított az 
útfelújítási program folytatására. E programrészben hat utca felújítását végeznénk el, de feltételként 
lett megjelölve, hogy négy utca közbeszerzését indíthatjuk meg tavasszal és a fennmaradó két utca 
(Száraz utca, Mázsa utca) közbeszerzését csak esetleges nyertes pályázat után. 

Önkormányzatunk 2008 évben is indult a PRORÉGIÓ által kiírt pályázaton , és sikeres 
pályázatunknak köszönhetően mind a hat utca felújítási költségének közel 50%-át megnyertük (38 
millió Ft). 
A támogatási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. Az elszámolás utófinanszírozásos. 

A pályázat eredményét követően megindítottuk a közbeszerzési eljárást a Száraz és a Mázsa utcára 
is az eljárás eredményesen lezajlott a szerződéskötés folyamatban van, de miután a már elkészült 
négy utca elszámolása is csak a támogatási szerződés megkötése után lehetséges a költségvetésben 
biztosított 65 millió Ft nem elegendő a két szerződés fedezeteként. 

A megoldás érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testület járuljon hozzá, hogy a Száraz utca, 
Mázsa utca útfelújítási munkáihoz szükséges 34.463.023 Ft a Sikeres Magyarországért program 
alapján meglévő hitelkeret terhére (az útfelújítási program eddig is e hitelkeretből került 
finanszírozásra) történő fedezet biztosításához 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a fenti előterjesztést 2009. január 15-én 
megtartandó ülésén megtárgyalja, a Bizottság határozatát a Bizottság Elnöke a testületi ülésen 
szóban ismerteti. 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a X. ker. Száraz utca 
és Mázsa utca 2009 márciusában kezdődő útfelújításához a szükséges 34.463.023 Ft-ot a Sikeres 
Magyarországért program alapján meglévő hitelkeret terhére biztosítja. 
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