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Az 199 5. evi koltsegvetesi rendelet-tervezet o s sze~ tasba l  a koncepcioban meghatarozott 
irbyelvek, prioritasok voltak az irbyadok. 

Celunk az onkormhyzat anyagi koriilmenyeinek romlasa mellett is a keriilet alapveto 
miikodksi, iizemeltetksi feladatainak ellithsa. 

A szambavett forrasainlr azonban a kiadasok tobb tetelere meg a minim& keretet sem 
biztositjak. Ezert az 6v so rb  a bevetelek tovabbi noveleset is kiemelt feladatunknak kell 
tekinteniink. 

A kolts6gvetCsi javaslat kidolgozashil az elozetesen kalkulilt varhato szabad 
penzmaradviinnya.1 nem szholhattunk, mivel annak felhasm6lisira a K6pviselo-testiilet 
dontese u t h  keriilhet sor. 1gy a koncepcio elfogadasakor 400 millib Ft-ra maximalt 
hitelfelvetel a tervezett szabad pkmaradvhy osszegevel, 58,277 eFt-tal novelve kenilt 
meghatirozasra. 

Az 1995. 6vi feladatok sziimbav6telekor7 a koncepcioban elfogadottak szerint elsodlegesen a 
kovetkezokre fektettiink hangdyt: 

a keriilet 6s intezmenyei miikodok6pessCg~t minden koriilmenyek kozott fenn kell 
tart* kiilonos tekintettel az alapellhthsira; 

a legdcabb raszorulo retegek szocidis helyzete tovhbbi romlashak megakadalyozasara, 
a munkandkiiliek helyzethek javitasira a kozmunka keretenek b6vitCsevel; 

a fejlesztCsekne1 a folyamatban lev0 beruhazasok folytatasira, a lakossagi p6nzeszkozok 
bevonhsaval megvalosulo ut- es kozmiifejlesztesek megvalositasara; 

torekedni kell a lak6sellhthsban a fesziiltsegek kezelCsh-e a meglevo lakasallomby 
mobilitashval, a lakassal nem rendelkezo fiataloknak ny~ijtott tamogatas novelkskvel 6s 
lakis6pitesek megvalosit6saval; 

fokozatosan el kell kCsziteni a keriilet rendezesi, szabalyozasi terveit a kenilet teljes 
egeszCre vonatkozoan, megsziintetve a fejlodesi, fejlesztesi gatakat; 

lehetoskgeinkhez merten tamogatni kell a keriiletben a kozrend es kozbiztonsag 
megteremtbskt. 

Mindezeket ugy kell megvalositanunk, hogy a kitiizott feladatok vegrehajtasa mellett a 
kenilet fizetokepesseget folyamatosan biztositsuk 6s a hitel igenybevetelet a leheto leglusebb 
mertCkre korlatozzuk. 



A kerulet koltsCgvetCsi szerkezetknek v;iltoz;isa 

Az ~mhaztar tas i  torvhy modositasa alapjin a helyi onkominyzat a kolts6gvetesi 
rendeleteben a kiadasokat cimenkht es a cimeken beliil elkiilonitetten szemelyi juttatasok, 
thrsadalombiztositasi jh lek ,  dologi kiadasok, pkeszkozatadas, egyeb thogatas, 
eutottak pkbel i .  juttatasai, felhalmozasi kiadasok, celfeladat, dletve beruhazasi 6s felujitasi 
eloirbyzat bontasban hatirozza meg. 

Ez lhyeges viltozast jelent az e l 0 ~ 6  ber, thrsadalombiztositasi jarulek, dologi kiadasok, 
cefeladat, beruhazasi es felujitasi el6irinyzat meghatiirozastol. 
A szemelyi juttatasok a korabbi bereloirinyzat mellett tartalmazzik az h. berjellegii 
kiadasokat (tiszteletdij, honorarium, jubileumi jutalom, torzsgarda jutalom, vkgkielkgitks, 
utazcisi kiiltsegtkritks, stb.), melyek eddig a dologi kiadasok korebe tartoztak. 

A keruleti koltsCgvetCs bevCtelei 

Az 1995. evi tervezett 3.786 d o  forint iisszbevetel csaknem 600 d o  forinttal magasabb 
az 1994. evi eliiirinyzatnd. A keriilet forrasonkenti tervszhait az 1. szimli mellhklet 
tartalmazza. 

I )  Kozponti koltsigvetisi tcimogatcis 

A keriilet 1995. evi normativ dlami thogatasa 1.135.977 eFt. 
A celtamogatas tervezett osszege 5.291 eFt, mellyel az 1993. evben jogszabdyban 
(szennyvizcsatornrira) megitelt phzeszkoz keriilt megallapitasra. 

I 
2) Megosztott bevitelek 

A kozponti koltsCgvetes dtal atengedett szemelyi jovedelemado merteke 199 5. evben a 
Gvhros 6s a keriiletek kiiziitti feladatarinyos forrismegosztist kiivetien 7 16.5 12 eFt. 

A Fovhrosi &kominyzat dtal kivetett ipaliizesi adobol 13.5 d h r d  forint teljesulese 
eseten 3 50.45 1 eFt-tal szamolhatunk. 

Az onkorminyzatunk altal a belfdlh gepjarmuvek utin beszedett ad6 50 %-a dleti rneg a 
keniletet, melynek 1995. evi tervezett szintje 17.000 eFt. 

3) Sajat bevitelek 

Az 1995. evi forrasok meghatarozisinal nagy hangsiilyt fektettunk a sajat bevetelek 
realis tervezesere. Intkzmenyi szinten a tervezett bevetelek 27 %-kal meghaladjik az 



elmat evit. A Polgarmesteri Hivatalnhlil a novekedes 16 %-os, mivel elozetes ismerteink 
alapjin nem szamolhatunk az elozo evek ingatlanhasmositasi, privatizacios bevetelek 
nagysagaval. 

A legnagyobb in t imhy i  bevkteli forks az itkezesi tkritesi dijak befizetCsCb61 ered. ~ l v e  
a szabad kapacitasok kihasmalasa lehetosegevel, jelentos a bCrleti dijakbol s z b a z o  
bevetel is. 

Miivelodesi hizaink komoly erofesziteseket tesmek a tartalmas, szinvonalas, 
.' kulturakozvetito, kozossegteremto eloadasok, rendezvhyek szervezCsCre. E 

tevekenyskgekbol s z h a z o  beveteleiket ok is a helyisegeik berbeadasaval, 
hasmositasaval potoljik. 

Az EgCszsCgiigyi Iroda beveteleinek jelentos resze a fogtechnikai munkakbol szhrmazik. 
Szholtak meg a Csepeli Korhaz dtal fizetett, a kozos miikodtetksii intezmhyi 
bevktellel, tovabbh a Csepeli Korhaz korhbbi 6vi tartozasaival. 

A Polghesteri Hivatal 1995. Cvi tervezett beveteleit az lla. szaimii melliklet reszletezl 

A helyi (e'pitmkny) adobevktel tervezett szintje 45.000 eFt, melynek elkreset 
nagymkrtekben elosegiti az a jogszabhlyi vhltozhs, mely szerint ez evtol megszhik e 
teriileten az onadozas, s az adot az adohatosagnak kiveteses formiban kell 
meghataroznia. Az adobevktel tovabbi novelCshek akadhlya a keriiletben miikod6, 
adokoteles kpitmhyel rendelkezo gazdilkodok anyagi helyzete, fizetCskkptelensege. 

4) A tarsadalombiztosita'si tcimogatds 

Az EgCszskgbiztositasi Pknztar tamogatasa a koncepcioban meghatirozotthoz viszonyitva 
1.500 eFt-tal novekedett. A tamogatas tovabbra is csak az onkorminyzat hataskorebe 
tartozo egkszsegiigyi feladatok miikodeshek finanszirozasba nybjt fedezetet, a felujitasi, 
fejlesztksi kiadhsok forrasa onkorminyzati thogatas. 

Itt szerepeltetjiik az Orszagos Muszaki Fejlesztesi Bizottsig 1993. evben jovihagyott 
47.000 eFt thogatasbol a meg le nem iginyelt Cs le nem utalt 13.777 eFt-ot. Tovabba a 
Fovarosi hkormbyzat  altal kivetett idegenforgalmi ad6 megosztasa utin keriiletiinket 
megdleto 5.824 eFt idegenforgalrm adobevetelt. 



Dontoen a kiszimlazott d t a h o s  forgalmi ado bevetellel szholhatunk, hiszen a torvey 
alapjb a koltsCgvetesi intkzmbyek csak igen sziik korben igbyelhetnek vissza az 
adohatosagtol. 
A tervezett 25.728 eFt jorkszt bileti dij bevetel 6s 6tkezCsi terit6si dij bevetel 
vonzatakint realizalodik. 

7) 1994. hi peizmaradvriny ej. vrillalkozasi tevkkenysgg eredmknye 

Az 1994. 6vi gazdfiodls eredmhye 270.047 e ~ t ,  melynek vegso felhasznfisira a 
zirszhadast kovetoen a kbviselo-testdet dontese alapjb keriilhet sor. 

8) Mukodksi hiteligeizy 

A koltsegvetCsi koncepcio jovhhagyasbil maximdt hitelt meghaladja a koltsCgvetCsi 
javaslat hiteleloirbyzata, mivel a koncepcioban a forrisok kozott szholtunk a 
penzmaradvby varhato szabadon felhasznilhatb r6sz6vel is. A hitelkeret modosithsira a 
penzmaradvby elszamolisakor keriilhet sor. 

Keriileti koltsCgvetCs kiadiisai 

Az 1995. 6vi forrhsok merteke onkormbyzatunk dontesi szabadsigbak kor~tozasht 
jelenti. A ko telez6 alapfeladatok miikodtetCsjellegii kiel6gitCse mir a korabbi kvekben is 
sziikre szabta a lehetoskgeket. 1995. kvben a mozgistkr tovibb sziikiilt. 

I 
Az e h d t  evben a kozalkalmazottak jogdlashrol szolo torveyi kotelezettseg teljesitese 
jelentett tobbletkiadast az onkormbyzat s zh i r a ,  ugy, hogy ezek nagyrkszkt az illam az 
iinkormbyzatokra hiritotta. A felvdlalt feladatok mellett a miikodtetCs dologi kiadasaira 
csak az 1993. evi szinten biztositott eloirbyzatot a koltsegvetCs. 

1995. evben az intCzmCnyek dologi kiadasainal az 61ehezis, az energia, a postakoltskg, a 
tisztit6szer, a viz, csatornadij irvdtozisit, tovibbbbi az h~ kulcs n6vekedeskb61 ad666 
tobbletkiadast teljes egkszkben lefedeztiik. A karbantartisi eloirbyzatokra 25 %-os, a 
keriileti szintii felujitisokra 34 %-os fejlesztest biztositottunk. Ezeken feldi kiadisi tetelekre 
5 %-os dologi automatizmussal szamoltunk. 

Ez keruleti szinten csaknem 157 milli6 forint kiadas novekedest jelent, mely magaban 
foglalja a 42 millio forint kvkozi irviltozasok kompenzhlisira tervezett celtartalekot is. 

A fentiekben reszletezett novekedesek ellenkre a dologi kiadasalnk relative nemigen 
viltoztak, hiszen a bazis az 1994. evi terv volt, amely pedig 1993. evi szinten keriilt 1994. 
evben meghatirozasra. Ez a szam a korabbi evek idlaciojat nem tartalmazza. 



Igen csekily az a lehetoseg intezminyebik szh i r a ,  amelyet az egyeb kiadasoknal az 5 %- 
os fejlesztes biztosit. 

A kenileti szintii kiadasok osszetetelet a 2. szimii mellkklet mutatja. 

SzemClyi juttataisok a bevezetoben jelzettek szerint a beren feliil a be jeJlegii kiadasokat is 
tartalmazzak. 

Az 1995. evi kolts6gvetCsi torviny alapjh a k6zalkalmazottaknil All. fizetksi osztdy 
illetminye 1995. januir 1-to1 8.500.-Ft-ra emelkedett. Ennek fedezetkre, valamint a 
kotelezo magasabb fizetCsi fokozatba l@6k birkiilonbozetQe 6 %-os bCrfejlesztCst 
terveztii.uk az 1994. december 3 1-i birtomeget alapul vive. 

Ez kedet i  szinten 65.768 eFt bQ 6s 27.721 eFt thrsadalombiztositisi jirulCk novekedest 
jelent. 
Ezen tdmen6en figyelembe vettiik a kozalkalmazotti torvhybol adodo kotelezettsigeket 

I ($1. 13. h i  illetminyt, nyugdijba vonulok kd'telezo fe lmentisi idejire jar6 osszegeket, 
szabadsagidore jar6 atlagkereset kiilonbozetet, a diaksportkd'r vezetoinek dijazrisat, a 
szocialis ellatris teriiletin dolgozok m&zakpotlikrit, stb.), a betegszabadsaggal kapcsolatos 
kifizetCseket, a torzsgirda Cs jubileumi jutalmakat, elozo kvi tapasztalati adatok 
figyelembevitel6vel terveztii.uk eloirhyzatot a vt5&eligitgit(sre. ' 
A k6ztisztviselo%e vonatkozo torveny alapjh az illetminyrendszer szerinti besorolasi 
illetmenyeket 1995. januir 1-eve1 kellett elirni. Mivel az elmidt ivi koltsegvetksben a 95 %- 
os behllasi szint kenilt meghathrozisra, az 5 % tervezCskve1 a kotelezo mkrteket 
biztositottuk. Ezen a tedeten is 6 %-os bkrfejlesztCsse1 szholunk, mellyel a Polgamesten 
Hivatalnd is megtartjuk az onkormhyzat dtal garantdt elmidt ivi berszinvonalat. 

A hivatal szemilyi juttatasai kozott a jubileumi Cs torzsgirda jutalom, a betegszabadsag 
idejire fizetett dijazason 6s egyib kiadisokon tid szerepel az onkorminyzati kipviselok Cs 
nem k+iselo bizottsagi tagok tiszteletdija is, amely eves szinten, az elfogadott helyi 
rendelet alapjh 17.250 eFt. 

Tairsadalombiztositisi j airulCk fizetksi kMelezettseg a szemblyi juttatiso k alatt tervezett 
tetelek jelentiis rkszit terheli. ~ v e s  szinten tervezett befizetksi kotelezettsig 556.008 eFt, 
melynek ondlo gazdilkodonkknti alakulasat a 3. szimii mellkklet rkszletezi. 

A dologi kiadaisokra tervezett osszegek tobb tetelnel a szintentartashoz sziikseges 
eloirhyzatokat sem tartalmaizik. Az 1995. evi ismert hdtozasokra a tobbletfedezetet 
biztositottuk az elozoekben leirtak szerint. 
A dologi kiadisok csaknem teljes korkt krintette az &A kulcs viltozisa. Szhitisamlmil 
eloszor az alapadatkknt figyelembe vett 1994. 6vi tervszintre biztositottuk a kulcsok 
viltozisabol adodo kiadasi tobbletet, majd az hdtozisbol  adodo novekmenyekre is 
tervezfiik azt. 

(Megjegyzks: a kozponti kBltsegvethben a kozalkalmazotti bkrre tartalbkolt Bsszegek felosztikakor a 
keriiletiinket megilleto luegeszito forrkokkal a tervezett miikodesi hitel osszeget javasoljuk csokkenteni.) 



A karbantartasnal tervszinten meghatirozott 25 %-os automatizmus csak az 1995. ivi 
aremelkedesbol adodo tobbletet fedezi. A korabbi evek koltsCgvetCseiben is a 
1egsziiksCgesebb munkik elvegzesQe volt lehetoseg, melyek joreszt miikodesgatlo hibik 
megsziintetks~t celoztik. Kdonosen rossz a helyzet az Intezmenyekito Iroda gazddkodasa 
korebe tartozo intCzmenyekne1. Az irodihoz tartozo kpiiletek karbantartashra, elozetes 
felmkres szerint 108.000 eFt igkny menilt fel, mellyel szemben az iroda e cilra 33.970 eFt- 
ot tervezett. 
Fedezet hiinyaban nem tudtak eloirinyzatot biztositani a beszerzesek koziil a butor, textilia, 
audovizuilh eszkozok, sportszerek beszerzesere. 
A szocif i  agazatban sem jutott keret a rendeletben eloirt munkaruhhra. 

Hasonlo kiinilmknyek jellemzik az ondloan gazd&odo iltalinos iskolikat es az htalinos 
Muvelodesi Kozpontot is. 

Kozmuvelodesi intezmenyeinkben csak az alapveto szakmai feladatok es fenntartasi 
kiadasok finanszirozashra biztosit eliiirbyzatot a dologi kiadasok kerete, melyet kiilonbozo 
szakmai pily azatokon elnyert penzosszegekbiil k i v h a k  kiegesziteni. 

Az Egeszsegiigyi Iroda reszQe nyhjtott onkorminyzati tamogatas 3.500 eFt-tal meghaladja 
az elmidt evit, mely ezen a teriileten a szlntentartasra n$jt fedezetet. 
A thogatas tartalmaz 5.000 eFt. fejlesztisi eloirbyzatot is. Ezzel az egeszsegiigy elavult 
berendezeseinek fokozott cserejet kivbJuk vegrehajtani. 
Az iroda feladatkore az elmklt evhez kepest viltozott, mivel a hiziorvosok 6s a hazi 
gyermekorovosok csaknem mindegyike vdlalkozisban vkgzi feladatat. A fenntartasi 
kiadasok azonban nemigen csokkentek, mert az orvosi rendeloket, berendezeseket 
vhltozatlanul az Egeszsegiigyi Iroda iizemelteti. 

A kenilet onalloan gazd&odo intezminyeinek kiadasait a 3. szimii mellkklet foglalja 
ossze, mig a 4. sz5m6 mellkkletek az intizmhyek beveteleit-kiadasait reszletezi 
szakfeladatonkent (alcimenkent). 

A Polgarmeseri hivatal miikodesevel, valamint a keriilet iizemeltetes6vel, ellatasaval, 
fejlesztesevel kapcsolatos kiadasokat a 4lf. szimii mellkklet tartalmazza. 

A keriilet fenntartasi feladatai kozott kiemelt jelentosegii a lusegito mezogazdasagi 
tevkkenyskg kereteben vkgzett kornyezetvedelrm, mezogazdasagi, zoldfeliiletgazdalkodasi 
6s kozteriilet-feliigyeleti feladatok. E celokra tervezett eloirhnyzat 24 %-kal meghaladja a 
tavalyit. A rendelkezesre all0 keretbol 1.400 eFt-ot kornyezetvedelmi allapotfelmeresre es 
lakossagi bejelentesek alapjin konkret meresekre forditunk. Novenyvedelrm, gyepmesteri 
feladatokra eloirhnyzott osszeg 1.500 eFt. Parkok, fasorok fenntartasara, elektromos 
gallyazasra tervezett eves keret 30.100 eFt. JatszotQ, ontozohalozat, zoldterulet felujitasara 
4.000 eFt-ot, uj zoldteriiletek letesiteskre 3.000 eFt-ot terveztunk. Tovabbra is folytatni 
szeretnenk a lakossag aktiv rCszvetelere szMtva a nov6nyultetesi akciokat, melyre 2.000 
eFt osszeget kivhnunk forditani. 

Szinten kiemelt jelentosegi a fenntartasi feladatalnk kozid a konitak iizemeltetkse. Az 
onkormhnyzat feladatkorebe - a tontegkorlekedksi zitvonalak kivejelkvel - tartozo utak 
fenntartasara 36.000 eFt-ot tervezthk. Ebb01 katyuzasra 10.000 eFt-ot, a Kiralyerdo 
mClyteruleteinek vizrendezCsCre 13.000 eFt-ot, vizelvezetesre 5.000 eFt-ot, tervezesre 3.000 
eFt-ot, egyeb feladatokra 8.000 eFt-ot kivhunk forditani. 28.000 eFt-bo1 utepitest, 



aszfaltsz6nyegez6st v6gPink a Maria-kirilyn6, a Raketa 6s a Rozsa ~tcikban, tovibbi a 
159-es autobusz vegdlomasinak athelyezeset tervezziik. Az utfelugyelok reszQe gepkocsit 
vaskolunk, melyre a tervezett keret 1.000 eFt. Tovabbi 16.000 eFt keriilt a koltsegvetesbe 
utepites cimen, bizottsagi javaslat alapjin. 

A tervezesek 13.125 eFt-os el6irinyzata a keriilet nehiny teriileten a reszletes rendezesi terv 
elkeszitesere ad lehetoseget. Ez evben befejezodnek Csepel eszaki reszenek fejlesztesere 
vonatkozo tervezesi munkdatok, melyet az Orszagos Miiszaki Fejlesztesi Bizottsag 47.000 
eFt kamatmentes kolcsoneb61 finansziroztunk. A befejezo szakasz pkmiigyi fedezetet az 
1994. evi penzmaradvinybol biztositjuk. 

A komunka szervezesere, bonyolitash az 1994. evinel nagyobb osszeget terveztunk, 
amely a keriilet munkanekiili retegenek foglalkoztatasat celozza szelesebb korben. 

A Polghesteri  Hivatal onkorminyzati igazgatas dologi kiadasai az elmdt evihez kkpest 
novekedtek, az h i l tozas  ellentktelezeskre biztositott kereten feliil a khyszerberlet 
megsziintetkse cimen a lakashasmilatbavkteli dij, tovabbi az egyszeri ighybevkteli dij 
visszafketksere tervezett 10.000 eFt osszeggel. 

Pknzeszkoz aitadais, egykb taimogatais, ellaitottak pknzbeli juttataisa cimen a szocialis 
elktasra, segklyezesre - tehntettel a felhasznalcisokra i s  az onkorrnanyzat penziiai 
helyzetire - osszesskgkben 205.000 eFt-ot terveztiink. A rendszeres nevelksi segkly keretet 
ez kvben is pilyazattal kivhnjuk kiegesziteni. Ugyancsak kiegkszitksre szimithatunk a 
lakasfenntartasi thogatasnil is, melynek forrasa a kozponti koltskgvetksben e celra 
ekiilonitett keret. A munkankkiiliek jovedelempotlo timogatasban reszesiilok az energia 
kemelks kompenzaciojakknt havi 600.-Ft kiegkszitkst kapnak, melynek forrasit szinth a 
kozponti koltskgvetks biztositja. E tamogatisi kotelezettskg csak 50 %-ban terheli az 
onkorminyzatokat, a masik felkre kozponti forrasbol biztositanak fedezetet. A 
megnovekedett igkny eket jelzi, hogy koltskgvetksiinkbe a munkankkiiliek jovedelempotlo 
thogatasira 45.000 eFt-ot terveztiink. 

A Polghesteri  Hivatalnil a phzeszkoz atadast es egykb tamogatasokat az 5. szaimli 
mellkklet rkszletezi 

Felhalmozaisi kiadisok keriileti szintii alakulisit a 3. szaimli mellkklet tartalmazza. A 
felhalmozasi kiadisokon beliil a felujitisokat kozponti keretkknt a Polgarmesteri Hivatalnil 
terveztiik. Bar a keretet 34 %-kal megemelhik az elozo evihez kkpest, azonban ez az osszeg 
is csak a kiemelten fontos feladatokra ny$t fedezetet intkmhyeinlsllkl. A felujitisok 
intkmenyenkknti alakulisat az 5. szaimli mellkklet, feladatonkknti rkzletezkset pedig a 6. 
sziimli mellkklet mutatja. 

Egykb felhalmozisi kiadasokat tktelesen a Polginnesten Hivatal vonatkozastiban az 5. 
szaimli mellkklet, az intezmenyek vonatkozas~ban a 7. szaimli mellkklet tartalmazza. 

Lakisepitesre 30.000 eFt-tal szamoltunk, melyre a bkrlakasertekesitCs beveteleinek 
novelkskvel tovhbbi osszegek tervezhetok. 

Tovabb kivhnjuk folytatni a kirily erdei figyiijto szennyvizcsatorna Cpitkskt a Kiraly erdo 
utcaban az Uzsoki utcatol a Kiralyerdo utca 154. szamu ingatlanig, mely mintegy 520 h - e s  
50, illetve 40 cm atmerojii csatornaszakasz megepitCsCt jelenti. Tervezett osszeg 15.500 eFt. 



~thliz6do Idadaskkt szerepelnek a csatorna el6z6 szakaszhak befejezo munkdate melyre 
5.29 1 eFt ciltimogatas dl onkomhyzatunk rendelkezesere. 

A hivatal szimitastechnikai hdozathak fejlesztisere az elozo evi szinten, az egyeb 
fejlesztisekre (hivatali telefonfejlesztds, testiileti iildsek technikai hritterdnek megteremtese, 
gdpbeszerzbek, utfeliigyeloi gdpkocsi) 7.000 eFt-ot terveztiiuk. 

A kiilonboz6, iinkormhyzat dtal nylijtott tamogatas jogcimeit 6s osszegeit az 5. szimii 
mellkklet reszletezi. 

Lakossagi hozz~jhl6ssal megvalosulo gazvezetkk 6s csatorna tipitksQe az elmlilt evinel 
nagyobb osszeget terveztiink. A nagyobb hangdyt a csatornatipitesekre kell fektetnunk, 
mivel a magasabb bekeriilisi koltskgek miatt csak igen csekely fejlesztest jelentettek az 
eddigi formaban. 

Az onergs csatornaipit8kozossigek riszkre az aldbbi tdmogatdsi formdt biztosiiuk: 

az onkormhyzat az egy bekotisre jut6 65.000.-Ft-on feliili reszt vdlalja at, es 

az onkormhyzati thmogaths feltetele, hogy az utca (utcaszakasz) lakoinak legalibb a 70 
%-a tagja legyen az ipitokozossCgnek. 

A timogatisi sorrendet a rkszarhyos koltskg befketesQo1 szolo igazolis dituma donti el. A 
potbelkpok szamira pedig a rCszarhyos koltsCgn61 10.000.-Ft-tal magasabb, azaz 75.000.- 
Ft egyosszegben torten6 befketkse a rakotes feltetele. 

Az onergs gdzvezetik ipit6kozossigek tdmogatdsdnak a feltitelei: 

az onkominyzat merooridcent a kivitelezesi koltsCg 55.000.-Ft-on feliili rkszet vdlalja 
at, i s  

a tamogatis feltetele itt is a 70 %-os rCszv&el i s  a timogatasi sorrend is megegyezik a 
csatornhil kozeltekkel. 

Minclkkt timogathsi formiban a kozteriileten lev0 csatorna, illetve gazvezetkk kivitelezesi 
koltsCg6hez nylijt tamogatast az onkomhyzat. 

Az onkomhyzati tulajdonban lev0 lakohizak felujitasara az elmlilt 6vi tervszint 
figyelembevetelevel 45.000 eFt-ot terveztiink, melynek forrasa az onkormhyzati berlakas 
krtekesites bevetele. A lakohaz-felujitasok cimjegyzeket a 8. szimii mellkklet tartalmazza. 

A tavalyi tervszinthez kepest 3.000 eFt-tal novel* az elso lakishoz jutok tamogatasat, ami 
a fiatal hizasok 150 eFt-os vissza nem teritendo tamogatasat jelenti. 

A kisebbsegi onkomhyzatok tamogatashra 10.036 eFt-ot terveztunk, mely tartalmazza a 
kozponti tamogatast is. Ez az osszeg magaban foglalja a kepviselok tiszteletdijat 6s annak 
jirulekait, valamint a kisebbskgi onkomhyzatok miikodt5sevel kapcsolatos valamennyi 
kiadast. 



KotelezettsCgek kozott a bkrlakas CrtCkesitCs bevCtelCnek 50 %-os megosztasat, az OMFB 
felC a tartozasunk 50 %-os visszafizetCsCt 6s a helyi thogatasi hitel torlesztCsCt t e r v e d .  

Az Orszagos Mhzaki FejlesztCsi Bizottsagtol 1 993. Cvi szerzodCs alapjh 47.000 eFt 
kamatmentes kolcsont kapott onkormhyzatunk Csepel Cszaki rCszCnek fejlesztCsQe 
vonatkozo tervek ekCszitCsChez. A kolcson visszafizetksi hatirideje az elmlilt Cv december 
15-e volt, amelyre halasztast kaptunk. Javaslatunk szerint a 47.000 eFt 50 %-at 1995. 
Cvben, 5 0 %-at pedig 1996. Cvben tervezziik visszafizetni Amennyiben egyCrtelmiivC v m  
az OMFB tartozas visszautalashak ideje Cs azt esetleg mCg ez Cvben teljesiteni kell, akkor a 
p ~ a r a d v h y b o l  tudjuk a tovabbi 23.5 00 eFt visszafizetCsCt biztositani. 

CBtartalCkra 87.000 eFt-ot javasolunk tervezni, a tavho szolghltatas vkhato hhltozasiira 
30.000 eFt-ot, a viz-csatornadij novelCsCnek ellentCtelezCs&e 12.000 eFt-ot, annak 
QdekCben, hogy Cv kozben ez miikodCsi gondot ne jelentsen intCzmCnyeink szamara. 
45.000 eFt. a 1akaskpitCsre tervezett cCltartalCk. 

Kiadasaink kozott nem szjlmoltunk a Vagyonkezelo Vflalat iizemeltetksi thogathsi 
igCnyCvel. Erre az 1994. Cvi pknanaradvhy elszholisakor, szabad forris esetCn javasoljuk 
visszatCmi. 

A koltsCgvetCsi terv alapjh jo1 lhthato, hogy a pklnziigyi lehetoskgek 1995. Cvben tovibb 
sziihiitek. A koltsCgvetCs bevkteli oldalh a mozghstCr rendkiviil csekkly. A bevkteleket 
jelent6s hitellel noveltiik, amely a gazdhkodhsban meglkvo fesziiltskgeket csak fokozza. A 
hitel egy rCszCnek kivhlthshra, a p k a r a d v h y  elszhmolhsa u t h  kenilhet sor. 

A kiadhsi oldal fesziiltskgei az intCzm6nyi gazddkodhs teljes egCszCben nyomon kovetheto, 
oly modon, hogy nincs elegendo eliiirhyzat a miikodCsi alapelkiths dologi kiadasaira Cs a 
karbantartisoknal, a felujitasoknhl a szintentartast sem lehet biztositani. 

Mindezek figyelembevCteleve1 a meglevo eszkozokkel, forrasainkkal ugy kell 
gazddkodnunk, hogy a koltsCgvetesben meghatarozott feladatainkat megvalositsuk. 



B u d a p e s t - C s e p e l  O n k o r m r i n y z a t a  

411995. (III. 7.) szaimu rendelete az 

Az illamhiztartisrol szolo, tobbszor modositott 1992. 6vi XXXVIlI. torveny 65. §-a, a 
Magyar Kozthrsasig 1995. 6vi kolts6gvetCs6rol szolo 1994. evi CIV. torveny alapjh, 
valamint a helyi onkom;invzatokro1 szolo, tobbszor modositott 1990. evi LXV. torveny 10. 
8 (d) pontjaban meghathrozott jogkorkben e l j h a  a Kkpviselo-testiilet a Budapest Csepel 
6ukormhyzata 1995. 6vi koltsCgvetCsQo1 az alabbi rendeletet alkotja. 

1) Az 1995. evi koltsegvetes beveteli oldalat 3.786.938 eFt fiosszeggel Uapitja meg, 
melynek forrasonkenti reszletez6s6t az 1. sz. melleklet tartalmazza. 

2) Az 1995. evi koltsegvetks kiadasi oldalat 3.786.938 eFt foosszeggel allapitja meg. A fo 
kiadisi teteleket a 2. sz. melleklet tartalmazza. 

3) Az (1)-es 6s (2)-es kozotti egyedy 458.277 eFt miikodesi hiteligeny tervezesevel 
valosul meg. 

4) A beveteli es luadasi foosszegek (1) bekezdes es a (2) bekezdes szerinti egyezoseg&t ugy 
biztositja, hogy az onkormhyzat penziigyi stabilitishak erejeig a hitel arhyaban a 
keriileti koltsegvetesi intemenyek 6s Polgamesteri Hivatal feladatainak tamogatasat 
csokkenti. 



1) A Budapest-Csepel &kormhyzata cimenkent, azaz onallo gazdalkodo szervezetenkht 
hathoma meg elbirhyzatait szemklyi juttatas, tarsadalombiztositasi jhdkk, dologi 
kiadasok, pknzeszkoz atadas, egykb thogatas, ellatottak pknzbeli juttatasai 6s 
felhalmozasi kiadasok bontasban. 

2 )  A c i m r e n d e t :  

- az Intizmenyellrito Iroda 
- az kltalinos Miiveltidisi Kiizpont 
- az Egiszsigiigyi Iroda 
- a Karacsony sandor kltalanos Iskola 
- a Gombos tiri kltalanos Iskola 
- a Kik Iskola 
- a Radnoti Muvelodisi Haz 
- a Kiralyerdei Muvelodisi H h  
- a Polgarmesteri Hivatal 

alkotja, melyek kiadasait az (1) bekezdks szerinti bontasban a 3. sz. mellkklet 
tartalmazza. 

3) A cimrenden beliil alcimet a gazd~odonkknti szakfeladatok jelenbk, melyek kiadasait a 
4/a., 4h., 4/c., 4/d., 4le. 6s 41f sz. mellkkletek t a r t a l m a d .  

A Budapest-Csepel &kormhyzata felhalmozasi kiadasain beliili felujitasi eloirhyzatait az 
5. sz. mellkklet, a feladatonkknti felujitasi tervet a 6. sz. mellkklet hatarozza meg. 

A Budapest-Csepel hkormhyzata  felhalmozasi kiadasain beldi fejlesztksi luadasait 
cklonkknti bontasban az 5. ks a 7. sz. mellkklet megfelelo sorai rkszletezik. 

1) A Budapest-Csepel dnkormhyzata az 1. $ (2) bekezdksben megallapitott 3.786.938 eFt- 
bol 87.000 eFt-ot ckltartalkkba helyez. melybol 30.000 eFt a tivho szolgaltatis 



hdtozasinak, 12.000 eFt a viz- es csatornadjj arvaltozasinak ellentetelezesere, 45.000 
eFt lakasepitesre vonatkozo ckltartalek. 

2) Az h d t o z i s  ellent6telezCsk-e vonatkozo celtartalek felhasznfisa a thylegesen 
kifizetett koltsegek alapjin, a polghester engedklyevel, a KCpvisel6-testiilet utolagos 
tijCkoztatisa mellett vdik lehetove. A cCltartalCk igCnylCskre negyedevenkknt van 
lehetoskg. Elso alkalommal 1995. jihius 30-ig kell az ighyt a gazdilkodok reszCr61 
megkddeni. 

Budapest-Csepel Onkormhyzata 1995. hvi koltshgvetbsbnek vbguehajthi 
szabcilyai 

1) A keriileti W o m h y z a t i  koltsCgvetesi intezmhyeknek Cs a Polghesteri Hivatalnak a 
koltsCgvetesi alapokmhyaikat az l., 2., 3. sz. mellkkletekben meghatarozott osszegek 
alapjh kell elkCszitenizik. 

2) A Kkpviselo-testiilet felhatalmazza a keriileti intezmhyek vezetoit Cs a Polgimesteri 
Hivatal vonatkozisaban a polghestert a koltsCgvetCsben eloirt bevetelek beszedCsCre Cs 
a jovihagyott kiadisok teljesiteskre. 

1) A KCpviselo-testiilet az el6irhyzat modositisi jogot az alabbi esetekben tartJa fenn 
maginak: 

* A cimrendben rogzitett onallo gazddkodo intCzmCnyek koltsegvetCsi timogatas 
viltoztatisa; 

* A felhalmozisi eloirhyzatok modositisa; 
* Kiilon dontest igenylo iinkominyzati bevetelek vdtoztatasa; 
* hill0 gazdilkodo intCzmCnyek kozotti eloirhyzat atcsoportositas; 
* PCnzmaradviny - ezen belid a bkmaradvhy - jovihagyasa a 2. 8 (2) bekezdese 

szerinti bontasban. 

2) A Kepviselo-testiilet az alabbi esetekben biztosit eloirinyzat modositasi jogot a 
polgamester rCszere: 

* A kozpontilag - a Polgarmesteri Hivatalnal - kezelt targyi eszkoz felujitasi 
eloirinyzatnak a tenyleges teljesitkssel azonos osszegii lebontasa, a feladatra 



joviihagyott keret erejCig. A p W g y i  fedezet biztositisa evkozi eloirinyzat 
modositissal koltsCgvetesi thogat iskht  valosul meg. 

* Az ondloan gazddkodo intizmhyek koltsegvetesiik kiadisi - szemklyi juttath, 
tarsadalombiztosithi jarulek, dologi kiadris, penzeszkiiz atadh, egykb tamogath, 
ellatottak pknzbeli juttatha, felhulmozhi kiadciok - eloirinyzatai kozotti 
atcsoportositas. 

* Az ondloan gazddkodo intezmenyek koltskgvetesi dologi kiadisain beld 
megtervezett - kommunikacios rendszer miikodtetese, karbantartisa tktelen tervezett 
tavkozlksi dijak, RTV eMfizetCsi dij; a hatosigi dijak, adok; biztositis altktel; az 
intkzmhy-iizemeltetks szolghltatasi dijai altktel, valamint a kiilonfele kiadisok, 
befizetesek alrovat - reszeloirinyzatai kozott atcsoportositas. 

3) A Kkpviselo-testiilet a celtartalkkkal valo rendelkezksi jogot - utolagos tajekoztathi 
kiitelezettskg mellett - a polghesterre ruhizza it. 

4) A 3. sz. mellkkletben meghatirozott szemClyi juttatas, tarsadalombiztosit~si jarulCk, 
dologi kiadas, pknzeszkoz itadis, egykb thogatas, ellatottak p k b e l i  juttatasai, 
felhalmozisi kiadasok eloirinyzatot az ondloan gazddkodo mtezmhyek - az (5) 
bekezdesben meghutarozott kivktelektol eltekintve - nem lkphetik lid. 

5 )  Az ondloan gazddkodo intezmeyek a sajat bevkteli eloirhyzatukon feliili 
tobbletbevt5teliiket 6s a jovtihagyott p6nzmaradvhyukat szabadon felhaszhaszn6lhatjik. 
A jovtihagyott pemaradvirnynak csak a b6megtakarit6sbol s z h a z o  rCsz6vel lehet 
novelni az 1995. 6vi szemklyi juttatist. 

6) Az onalloan gazddkodo intkzmenyeknek Cs a Polgamesteri Hivatalnak az 5.000 eFt-ot 
meghalado felujitasi es beruhizisi feladataik megvalositasa eseth nyilvhos 
versenytargyalast kell hdetniiik. 

7) Az ' ondloan gazddkodo intezmhyek a koltsegvetCsben meghatirozott feladatok 
vegrehajtasaert, a vonatkozo jogszabalyok betartasa mellett onallo felelosseggel 
tartoznak. 

A K6pviselo-testiilet a hitelvktelre vonatkozoan sajat hataskorben dont a hosszli- es 
kozeptavi hitelekrol. A miikodesi hitel felveteler61 a polgamester dont, a Szervezeti es 
Miikodesi Szabalyzatban megfogalmazottakkal osszhangban. 

A K@viselo-testiilet az elidegenitesre kijelolt belo n e l W  ingatlanok (fiildteriilet, ilenz 
laEs cegara szolgalo irlgatlarl) vonatkozasaban ingatlanonkent dont az ingatlan 



elidegenitesenek modjarol, valamint a nyilvinos versenytkgyalis lefolytatisinak 
sziiksegessegQii1. 

A Kkpviselo-testiilet a koltsCgvetCsi rendeletit a 7. § (I)  bekezdesben foglaltak miatt 
negyedkvenkint modositja. A modositis - kzilon hatarozat alapjan - eltkrhet ettiil az 
idoponttoL 

1) A Budapest-Csepel &korminyzata 10.036 eFt-ot biztosit a kisebbsegi onkonninyzatok 
miikodesehez. Az osszeg 50-50 %-ban illeti meg a NCmet Kisebbsigi &korm6nyzatot es 
a Ciginy Kisebbsegi &korminyzatot. 

2) Az (1) bekezdksben meghatirozott osszeget a Polgarmesteri Hivatalnd az alabbi 
alcimeken a kovetkezo kiadasi bontasban kell megtervezni: 

Nemet KisebbsCgi &korminyzat 
igazgatasi tevekenyskge osszesen: 

e b b o l :  

- szemelyi juttatas: 2.774 eFt 
- tarsadalombiztositisi jindek: 1.023 eFt 
- dologi kiadis: 1.221 eFt 

Ciginy Kisebbsegi &kominyzat 
igazgatasi tevekenyskge osszesen: 

e b b o l :  

- szemelyi juttatas: 2.735 eFt 
- tarsadalombiztositasi jadek: 1.203 eFt 
- dologi luadas: 1.080 eFt 



A rendelet 1995. mircius 7-en lkp hatdyba, rendelkezeseit 1995. evi koltsegvetes 
vegrehajtasa s o r b  kell alkalmami. 

Z i r a  d C k : Kihirdetve 1995. mircius 7-en 

-2 
P i l f a  

Szervezbi 



Az illamhaztartasrol szolo, tobbszor modositott 1992. evi XXXVIII. torveny 65. §-a szerint 

a helyi onkorminyzat a koltsCgvetCskt rendeletben illapitja meg. 

A rendelet I. resze a Budapest-Csepel ijnkorminyzata 1995. evi koltsegvet6s6nek 

beveteleire es kiadhsaira vonatkozo rendelkezkseket tartalmazza. 

A torvknyi eliiirasnak megfelelii rbszletezettsCgge1 javasolja a koltskgvetes jov&agyhsht. 

Rogziti azokat az intCzkedCseket, amelyekkel a bevktel - kiadas egyendyat biztositmi 

javasolja, igy a hanszirozas modjit. 

A rendelkezes 11. rksze a Budapest-Csepel ijnkorminyzata 1995. C v i  koltskgvetese 

vkgrehajthsinak szabalyait rogziti. 

A koltsegvetCsi modositasi jogkorok egy rCsz6t javasolja htruhizni. 

A hatiskor atadas az onkorminyzati gazdasag folyamatossaginak fenntartasht szolgiilja. 

Az onhlloan gazddkodo intCzmeyek sajat hataskorii el6irinyzatmodositisi jogkorkt az 

1992. evi, tobbszor modositott XXXVIII. torvknyben foglaltak szerint javasolja 

szabilyozni. 



m c o m  ec- m o m  d m  000 

?9QI ?J11 



1. sz. melleklet 

Budapest-Csepel i)nkormanyzata 1995. kvi beveteli terve 

forrasok szerint 

ezer Ft-ban 

Meqneve zes 
1995. evi 
terv 

Kbzponti kbltsegvetesi tamogatas 

Hegosztott bevetelek bsszesen: 

- szemdyi jbvedelem ado 
- ipadzesi ado 
- gkp jarmaad6 

Sa jat bev6telek bsszesen 

- Intezmbnyellat6 Iroda 
- iltalanos Milvel6dBsi Kbzpont 
- Egeszseqiigyi Iroda 
- Karacsony Sandor iltalanos Iskola 
- Gombos teri iltalanos Iskola 
- KBk iltalanos Iskola 
- Radn6ti HiklQ HiIvelBdesi Haz 
- Kiralyerdei MilvelGdBsi Haz 
- Polgdrmesteri Hivatal 
- helyi ad6k 

T6rsadalombiztositasi tamogatas 

itvett penzeszkbz 

1994. Bvi penzmaradvany 

1994. evi vallalkozdsi tevekenyseg eredmBnye 

1 Bevetelek mindbsszesen 1 3.786.938 1 

Bevetelek dsszesen 

Mikbdes i hiteligeny 

3.328.661 

458.277 



l/a sz. melleklet 

Budapest-Csepel ~nkormbnyzata 

Polgarmesteri Hivatal 

1995. evi sajat bevetelei 

ezer Ft-ban 

Alaptevekenyseg bevetelei 

- epitesrendeszeti birsag 
- veqrehajtasi birsag 
- helyszini birsag 
- gondozasi di j bevetel 

Egyeb alaptevekenyseg bevetelei 

- kamat, berleti dij 

- berlakas ertekesites 
Helyiseg hasznositas (igenybevetel) bevetele 

KBzteriiletfoglaldsi di j 

Helyi tamogatas tbrlesztesi bevetele 



2. sz. melleklet 

Budapest-Csepel dnkormanyzata 1995. evi kiadasi terve 

forrdsok szerint 

ezer Ft-ban 

Kiaddsok 6sszesen 

ellatottak penzbeli juttatasai 
- f elhalmozasi kiadasok 

1994.evi penzmaradvany 

1994. evi vallalkozdsi tevekenyseq erehenye 



3. sz. melleklet 

Budapest-Csepel 6nkormhyzata 1995. evi kiadasi terve 

bnalloan gazdilkod6 szervezetek szerint 

ezer Ft-ban 

Intezmenyellat6 Iroda 

lltalanos MClvelGdesi Kbzpont 

Karacsony Shdor iltalhos Iskola 

Gombos teri iltaldnos Iskola 

Kik h t a l h o s  Iskola 

Radnoti MiklQ MClvelGdesi Haz 

Kiralyerdei MClvelGdesi Haz 

Polgarmesteri Hivatal 







4/c. sz. me l l ek l e t  

Budapest-Csepel ~nkonnanyzata  onalloan gazdalkodo intezmenyeinek k i adasa i  fe ladatonkent  

Egeszsegiigyi Iroda 

ezer Ft-ban 



I I I I  

I I I I  





4/e. sz. rnelleklet 

Budapest-Csepel ~nkominyzata ona116an gazdalkod6 intezrnenyeinek kiadhai feladatonkent 

Radn6ti Mikl6s Miivelbdesi Hiz 
ezer Ft-ban 

Kiralyerdei Mhelbdesi Haz 
ezer Ft-ban 



4/f. sz. melleklet 

Budapest-Csepel ~nkormanyzata 1995. evi kiadasi terve 
bnall6an gazdalkod6 szervezetek szerint 

Polgarmesteri Hivatal 

ezer Ft-ban 

Kisegit6 mezdgazdasagi tev4kenyseg 

Lapkiadasi tevekenyseg 

Kbzutak es hidak iizemeltetke 

Polgdrivedelmi tevekenyseg 

Vtiros- es kbzseggazdalkodas 

Magasepit6ipa.r (tervezesek) 

~1lategeszseqOgyi tevekenyseg 

Szocialis foglalkoztatas (kbzmunka) 

Rendszeres penzbeni elli4tasok 

- rendszeres szocialis segely 
- rendszeres nevelesi segely 
- munkanelkiiliek jbvedelenp6tl6 tbogatasa 

Eseti penzbeni ellatasok 

- lakasfenntartasi tbogatas 

Muzeumi tevekenyseg 

ilnkormanyzati igazgatasi tevekenyseg 

Helyi kisebbsegi bnkorm. igazg. tevekenysege 

- Nemet Kisebbsegi dnkorndnyzat 
- Cigdny Kisebbsegi 0nkomAnyzat 



Budapest-Csepel ~nkormanyzata 5. sz. melleklet 
1995. evi tamogatasi, felhalmozdsi es egyeb kiadasainak reszletezese 

PolgQmesteri Hivatal ezer Ft-ban 

1995. evi 
Megneve z 6s 1 terv 

Penzeszkbz atadas t tbogatasok bsszesen 
1)  Thoqatisok bsszesen 

- csatornaepites tdmogatdsa 
- gdzvezetekepites thogatasa 
- lak6hdzfeldjitasi tdmogatds 
- elsb lakashozjut6k t&ogatisa 
- Csepp TV Kft. tbogatdsa 
- Csepel SC Alapitvany 
- Csepeli Munkisotthon Alapitviny 

- Szinhizi elbadasok timogatasa 
- Technikai fejlesztes 
- K6zmilvelbdQi tevekenyseg tamogatasa 

- lapkiadas tamogatasa 
- lakasepitesi alap thogatdsa 
- hegelbzesi alapitvany thogatasa 

- ebb61: XXI. ker. Renddrseg tamogatasa 
- egyeb tbogatasok bsszesen 

2) Penzeszk6z atadas 
- Szabalysertesi Tksulas 

Felhalmozdsi kiadasok bsszesen 
1)  Feldjitasok 

- Int~zmenyellat6 Iroda 
- htalanos Milvelbdesi Kbzpont 
- Egeszsegilgyi Iroda 
- Karacsony Sindor htalAnos Iskola 
- Gombos teri htainos Iskola 
- K& lltalanos Iskola 
- Kiralyerdei Milvelbdesi Haz 
- Radn6ti MiklQ Milvelbdesi Haz 
- Polghesteri Hivatal 

2) Fejlesztesei kiadasok 
- lakasepites 
- szennyvizcsatorna epites 
- dtepites 
- szamitastechnikai fe jlesz tes 
- egyeb fejlesztes 

Egyeb kiadasok bsszesen 
1 )  Kstelezettsegek 

- helyi tam. hitel tbrlesztese 
- OHFB thmogatds visszafizetese (50%) 
- fbvarost megilletb 50% 

2) Celtartalek 
- tavhb szolgaltatis arvaltozasra 
- viz- csatornadij drvaltozasra 
- lakasepitesre 

Mindbsszesen 



6. sz.. melleklet 
Budapest-Csepel 6nkormanyzat 1995. evi felujitasi terve 

feladatonkent 

Intezmenyellato Iroda 

Fsz. I Az intezmeny neve Elvegzend6 munkAk 

1. I Tejut u. 10. iskola fipalet teljes bels6 festese, nyiliszf6 javitdsa 4.200 1 
Csik6 s. 2. 

2' 1 iskola 
~ p a e t  teljes bels6 festese, nyi16szf6 javitasa 4.200 
mdzolasa 

Nyilaszar6k javitasa, teljes bels6 festes 2.800 
mazolds 

A. es B. epalet kuls6 homlokzat felujitasa es 1.800 
tet6 javitas 

3. ~olozsvf i u. 61. 
iskola 

4. vdigyu.8. 
6voda 

Szent I. 232. 
iskola 

Kiss J. alt. u. 50. 
6voda 

Tejut ut. 2. isk. 

Tantermek es tornaterem feletti lapostet6 
f elu j itdsa 

Nyereqtet6 tel jes f eluj itasa 

Emeleti lapostetik felujitasa 

9. 1 Csik6 s. 2. iskola Tantermek feletti lapostet6 feldjitisa I 2.200 I 
Hollandi uti 
taborok 

Fdldgazra atallds 

FMesi rendszer levalasztasa 
fdldgazra t6rten6 atallas 

Gondnoki lakasok 

12. 1 Csalitos ut 22-26 Szennyviz elvezetese bekbtese az utcai kdzmii 1 1.6001 
6voda csatornara 

Szent Istvin u. 
170. iskola 

Elektromos fMes kivaltasa f6ldgazzal 

14. 1 Intezmenyek Villamos hal6zatainak es villamvedelemi rendszer 
biztonsagtechnikai feldjitasa 1 4.900 I 

15. 1 IntbzmCnyek I Vagyonv6delmi rendszer telepitese 1 5.000 11 
Kezilabda palya aszfalozasanak feldjitasa 

17. 1 ;;;;setay 2. Aszfaltos spotpalyak ujra aszfaltozasa 



6. sz. melleklet 

Budapest-Csepel ~nkormanyzat 1995. bvi felujitasi terve 
feladatonkent 

iltalanos Miivelbdesi koz pont 

zesblokk felujitas, elektromos halozat 

Egkszsegiigyi Iroda 

1 ~ s ~ .  I liz intkzmeny neve 

huhdz ter 8. 
Rendeldintezet 

2db Harabu-8 6ntbttvas kazdn felujitasa 

Elbiriny zat 
(ePt) 

2. huhaz ter 8. 
Rendelbintezet 

3. h a z  ter 8. 
Rendelbintezet 

4. h d z t C r 8 .  
Rendelbintezet 

Hdkdzpont: 3 db viztaroz6 bojler leszerelkse 
2 db uj bojler felsz. 

fitesi rendszer lQtelenit6 csaprendszer 
felujitasa 

Alagsori vildqito ablakok vasraccsal tort. 
ellatasa, ill. felujitdsa 

I h a z  ter 8. 
Rendelbintezet 

Ablakszarnyak csereje 
belsd felu jitasi munkdk 

/ 6. 1 Szent I U. 217. Lapostetb f elu jitasa 



6. sz. melleklet 

Budapest-Csepel ~nkormanyzat 1995. evi felujitasi terve 
feladatonkent 

Karacsony Sandor lltalanos Iskola 

I, 

IFsz- I Az intezmeny neve ElvegzendB munkik 

1. Rikoczi F. u. 106. LapostetB fbdem felujithsa 1.000 
iskola 

2. Rik6czi F. u. 106. Szabadteri sportudvar felujitasa 2.000 
iskola 

Gombos teri Bltalanos Iskola 

Iskola epiilet tel jes festese 

Kek lltalanos Iskola 

ElBiranyzat 
( eFt) 

2.000 

Fsz. 

1. 

Az intezmeny neve 

Rikosi E. u. 138. 
iskola 

ElvegzendB munkik 

Iskola tetBszigetelesenek felujitbsa 



6. sz. melleklet 

Budapest-Csepel hkormanyzat 1995. Bvi f e luj i tas i  terve 
feladatonkent 

Radn6ti MiklQ MiivelBdesi Haz 

Kirdlyerdei MiivelMBsi Haz 

Mellekhelyis6gek f e luj  itdsa 

6lt6z6 te l jes  feluji tasa 

Polqtirmesteri Hivatal 

Fsz . 

1. 

Az intezmeny neve 

Hivatali epiilet 

Elveqzendb munkik 

BelsB fe luj i tas  

Elbirany zat 
(eFt) 

3.200 



7. sz. melleklet 
Budapest-Csepel ~nkormanyzat 1995. evi felhalmozasi kiaddsai 

bnalloan gazdalkod6 szervezetek szerint 

Az intezmeny neve 

Egeszseggy i Iroda 

Felhalmozasi kiadis meqnevezese 

Altalanos HiivelMBesi Kbzpont 

Hyuhaz ter 8. rendelbben belsb szamit6qep halozat 

Video, irisvetitb, konyhai berendez6sekt fbnym6- 1 1.000 ) 
sol6 

Kbzponti szimit6gep vasarlas 

4 db. szbitoqep tnyomtat6 t monitor 

Vedbnbk, gyermekorvosok szamit6qepeinek ha16zat- 
ba kbtese 

1 Reuma osztdlyt 7 db. kiilbnbbzb fizioteripiis qep 
I EKG k6sz1Uk v&irl6sa (kbzponti rendelbbe) 

- -  

1 Hall~svizsg~16 (vkdbnbi szolq. reszere) 
Felnbtt foghati mikzerek beszerzese 

Kbzponti sterilizaldba gazsterilizalo vdsirlasa 

1 Foqtechnikai laborat6riwba g4pvisirlis 
Egeszseggyi Iroda bsszesen 1 5.000' 

Karacsony Sndor Altalinos Iskola 1 Audiovizualis eszkbzbk vasirlasa 1 566 

Kiralyerdei Miivelbdesi Haz 

Kek Altalanos Iskola I Nyelvi labor kialakitasa 1 700 

I 1 db hanqtechnikai berendelk 

Radn6ti Mikl6s Mivelijdesi Haz 

Kirdlyerdei Miivelbdesi Haz bsszesen 1 300 

Polgarmesteri Hivatal I Felhalmozasok reszletezese az 5. sz . mellekletben 1 181.691 

Felhalmozasi kiadas bsszesen / 189.357 11 
I 

Radn6ti Miklos Miivelijdesi Haz bsszesen 1 100 

1 db takarit6gep 

1 db audiovizdlis eszkbz 

50 

50 



8. sz. melleklet 

Budapest-Csepel bnkominyzat Vagyonkezel6 Vallalat 

1995. Bvi 

lakohazfeldjitasi terve 

11. szekcio tetbfeldjitas befejezese 

111. szekci6 tetbfeldjitasa elkeszitese 

Tetbfeldjitds befejezese 

Venusz u. iizletsor 

lzasmentesites MlBnfele cimeken 

8 db felvond idbszerii kBiepjavitas 

Sziraz tiizivezetek javitha 


