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Tisztelt Képviselőtestület!
Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselőtestülete 2005. április 25-i testületi ülésén
döntött arról, hogy a 2005. évi pénzmaradvány felosztásával egy időben, az észak- csepeli
terület értékesítéséből származó bevétel terhére 45.540 eFt-ot biztosít a Budapest XXI.
kerület Vénusz u. 2. szám alatt lévő háziorvosi rendelő felújítására.
Az eredeti beruházási program a minimum feltételeknek megfelelő rendelő egységek
kialakítását, a már szinte használhatatlanná vált külső nyílászárók cseréjét, a közművek, az
erős- és gyenge áramú hálózatok korszerűsítését, belső szélfogó kialakítását tartalmazta.
A kivitelezés megkezdődött. Az átalakításhoz szükséges bontások következtében
egyértelművé vált, hogy a tervekben megmaradónak kezelt válaszfalak a korábbi években
lebonyolított átalakítások következtében meggyengültek, statikailag megerősítésre
szorulnak. A kultúrált várótermi környezet biztosítása érdekében a padlóburkolat sem
hagyható meg az eredeti állapotában.
Építész szakvélemény szerint a válaszfalak stabilitását hosszabb távon biztosítja, ha a
jelenlegi falburkolatok eltávolítását követően, megfelelő, a válaszfalak megerősítését is
szolgáló technológia alkalmazásával, új burkolat kerül kialakítása.
Kérjük, hogy a képviselő-testület a szükségessé váló munkák kivitelezésére - építészeti
becslés alapján - 15.000 eFt pótlólagos forrást biztosítson az önkormányzat 2006. évi
költségvetésében, az észak-csepeli terület értékesítéséből származó bevétel terhére.
Egyidejűleg tájékoztatjuk a T. Képviselőtestületet, hogy az eredeti kivitelezői szerződésben
rögzített befejezési határidő (2006. december 31.) a szükséges többletmunka elvégzésének
időigénye miatt várhatóan áthúzódik a jövő esztendőre.
Budapest, 2006. november 16.

Horváth Gyula
HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XXI. kerület Vénusz
u. 2. szám alatt lévő háziorvosi rendelő felújítására 15.000 eFt pótlólagos forrást biztosít az
önkormányzat 2006. évi költségvetésében, az észak-csepeli terület értékesítéséből származó
bevétel terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.
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