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INTERPELLÁCIÓ

(SzMSz 53.§)
„ 53 .§ (1)" A képvise l ő jogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a bizottság hatásköréve l összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.

Az interpelláló neve:

Agárdi János

Az interpelláció tárgya: Hull a hó és hózik, avagy mi újság a Szentmihályi úti szánkózó domb
gyalogos átkelőj ével ?
Az interpellált neve: Németh Angéla polgfum ester

dőpontj a:

20 19. január /._). -
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Atvevő

Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony!

Jól indult az idei esztendő , hiszen a kerületi gyerekek legnagyobb örömére sűrű pelyhekben
esett a hó. Sokan keresték

el ő

szánkó ikat, hogy csússzanak egyet a Szentmihályi úti szánkózó

dombon. A he lyszín megközelítése során viszont többen is sajnálattal tapasztalták, a
szükséges gyalogátke l ő bizony a 2018-as évben sem készült el.
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Mint ismeretes a témával többször is foglalkozott a Képv i selő Testület, legutóbb 20 16.
március

l-én támogattuk egyhangú szavazati aránnyal, hogy létesüljön biztonságos

gyalogátkel őhel y.

A 2/47-3 3/2016-os

előteij esztés

alaposan átgondolt, jól megírt, szakmai

anyagokkal alátámasztott költségbecslést tartalmazott, melyet az ügyben illetékes BKK Zrt. és
Répszolg Kft. jegyzett.
Az

elfogadott

határozato k

szerint

a

polgármesternek

2016.

március

21-ig

kellett

kezdeményeznie a Fővárosi Önkormányzatnál a projekt megvalósításához szükséges anyagi
forrás biztosítását. A kerül etre

eső

járdaépítési költségek a si keres

fővárosi

támogatás

elnyerése esetében kerültek vo lna betervezésre. Összességében elmondható, hogy pontos és
részletes intézkedési menetrendet írt elő a két határozat.
Tisztelt Polgármester Asszony!
A

következő

kérdésekre szeretnék választ kapni :

1. Az elfogadott határozat alapján 20 16. március 21-ig történt-e kezdeményezés a

Fővárosi

Önkonnányzat felé a szükséges fedezet biztosítása érdekében?
2. Mit tett és mit tesz az Önkonnányzat, a csaknem 3 éve porosodó Szentmihályi úti
szánkózó dombhoz tervezett

jelzőlámpás

gyalogos

átkelő

megvalósítása érdekében?

Mikor készül el végre a lakók által is hiányolt és igényelt biztonságos átkelő?
3. Tervezi-e az Önkormányzat a költségbecslés felülvizsgálatát, mivel a lakosság részéről
igény mutatkozik parkolóhelyek kialakítására is?
4. Számíthatunk-e a 2019. évi kö ltségvetésben az Önkormányzat által bevállalt
kapcso lódó járdaépítés költségeinek betervezésére?
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