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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2017. április 26.-ai ülésére 
 
 

Tárgy:   2017. évi járdafelújítások helyszíneinek kiválasztása 
 

Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata a település járdaszakaszainak felújítására keretszerződést 
kötött a közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között a tárgyi felújítási 
munkára 20 M Ft került betervezésre. 
 
Felmérésre és meghatározásra kerültek a felújítandó járdaszakaszok. A Kölcsey utcai új 
járdára kiviteli terv elkészült, a meglevő felújítandó járdák tekintetében pedig mennyiség 
kimutatások készültek az elvégzendő munkákról. A fejlesztési munkák hatósági engedély 
nélkül végezhető építési tevékenységek.  Ebben az évben, a meghatározott keretösszeg terhére 
az alábbi munkák elvégzésére kerülhet sor. 
 

1. Orgona sétány meglevő rossz műszaki állapotú balesetveszélyes járdájának felújítása 
öntött aszfaltos járdára. 

2. Kölcsey Ferenc utcában a Völgy utca és a Bartók Béla utca közötti szakaszon új 
térköves járda építése. 

3. Oázis üzletház előtti járdaszakasz felújítása és szélesítése térkőből a Hunyadi utca 
oldalán. 

4. Rákóczi körúton Toldi Miklós utcánál illetve Liget u. és Kőrösi Csoma Sándor utca 
közötti hiányzó szakaszok építése térkőből. 

5. Árpád vezér utcában az Óvoda utca és Nyírfa utca közötti szakasz aszfaltos járdára 
történő felújítása. 
 

A járdaszakaszok megrendelése és elszámolása az érvényben levő keretszerződés alapján 
történik. 
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
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Határozati javaslat  
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. évben a 
következő járdaszakaszok kerülnek megépítésre, illetve felújításra: 

• Orgona sétány 
• Kölcsey Ferenc utcában a Völgy utca és a Bartók Béla utca közötti szakaszon új 

térköves járda építése 
• Oázis üzletház előtti járdaszakasz felújítása és szélesítése a Hunyadi utca oldalán 
• Rákóczi körúton Toldi Miklós utcánál illetve Liget utca és Kőrösi Csoma Sándor 

utca közötti hiányzó szakaszok építése 
• Árpád vezér utcában az Óvoda utca és Nyírfa utca közötti járdaszakasz felújítása 

 
 

Határid ő: azonnal, kivitelezés tekintetében 2017. november 30. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
     

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 

Kistarcsa, 2017. április 11. 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


