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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában álló, a CSEVAK Zrt. által 
üzemeltetett lakás és nem lakás célú ingatlanokon történő épületek eseti fenntartási és 
karbantartási munkáira a közbeszerzési pályázaton nyertes céggel kötött szerződés 2007 
december 31-én lejár. 
 
Új szerződés megkötése csak újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása után lehetséges, az 
eljárás lebonyolításához pedig forrást kell biztosítani. A megfelelő forrás biztosítása minden 
évben az Önkormányzat költségvetési rendeletében volt/van szabályozva. 
Az év elejétől már felléphetnek olyan karbantartási feladatok is, amelyeket el kell végeztetnie 
a vagyonkezelőnek, ezért indokolt a közbeszerzési eljárás mihamarabbi lefolytatása – amire 
minden előkészület meg is történt a vagyonkezelőnél. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet csak 2008 februárjában kerül a Testület elé, 
kérem, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő lakás és nem 
lakás célú ingatlanokon történő eseti fenntartási és karbantartási munkák folyamatos 
elvégzésének biztosítása érdekében a Képviselő-testületet előre vállaljon kötelezettséget a 
2008. évi költségvetésének terhére, bruttó 54.000 eFt (nettó 45.000 eFt) erejéig. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Tóth Mihály  
                                                                                                               polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában álló, a CSEVAK Zrt. által üzemeltetett 
lakás és nem lakás célú ingatlanokon történő épületek eseti fenntartási és karbantartási 
munkáira a 2008 évi költségvetésének terhére bruttó 54.000 eFt (nettó 45.000 eFt) erejéig 
kötelezettséget vállal. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

    végrehajtásra: 2007 december 31. 
  
Felelős: elfogadásra: Tóth Mihály polgármester 

  végrehajtásra: Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgató 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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