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Tisztelt Képviselő - testület! 

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában álló, a CSEVAK Zrt. által 
üzemeltetett közterületi parkok, zöldfelületek és fasor karbantartási és fenntartási munkáira a 
közbeszerzési pályázaton nyertes cégekkel kötött vállalkozói szerződések 2008. április 30-i 
határidővel lejárnak. Jelenleg új közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban.  

Új szerződés időtartama 2008. május 30. – 2009. december 31.  A Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő - testület 2008. február 21-i ülésén jóváhagyott a 2008. évi 
költségvetésből a Park és zöldterület fenntartására bruttó 162 757e forintot.  

A 2009. évi park és zöldterület fenntartási feladatok ellátásának érdekében tisztelettel kérem a 
Képviselő - testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában 
lévő közterületi parkok, fasor és zöldfelületek fenntartási és karbantartási munkáinak 
folyamatos elvégzésének biztosítására 2009. évi költségvetésének terhére legalább a 2008. évi 
keretösszeg értékében bruttó 162.757 eFt erejéig vállaljon kötelezettséget. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet , hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el. 
 
 
 
 
 
 
 
Szenteczky János 
vezérigazgató 
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Határozati javaslat: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi 
közterületi parkok, fasor és zöldfelületek fenntartási és karbantartási feladatainak ellátására a 
2009. évi költségvetésében bruttó 162 757 eFt összegű előirányzatot biztosít. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2009. évi költségvetés tervezésekor  

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató 
 Halmos Istvánné ágazatvezető 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra mb. irodavezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. április 18. 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                                                                                            mb.  irodavezető 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. április 18. 
 
                                                                                          Halmos Istvánné sk. 
                                                                              városgazdálkodási ágazatvezető 

3. Az előterjesztés egyeztetve: Podolák Sándor városüzemeltetési tanácsnokkal. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

A javasolt módosítások, illetve észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

Budapest, 2008. április 18. 
 
                                                                                          Podolák Sándor sk. 
                                                                                 városüzemeltetési tanácsnok 
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