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Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás során a
27/1996.(X.30.) BM rendelet, és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
szóló 1995.évi XLII törvény értelmében, sorra végzi az összes társasház és lakásszövetkezeti
épület kéményeinek ellenőrzését, felülvizsgálatát.
Az Önkormányzati Minisztérium által 2009. évben kiírásra kerülő pályázat, lehetőséget ad az
egycsatornás gyűjtőkémények (termoforkémények) felújítására. A Fővárosi Közgyűlés
Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága
által 2009. évben kiírandó városrehabilitációs pályázat az egyedi és az egycsatornás
gyűjtőkémények felújítását is támogatja, de csak a volt állami tulajdonú lakások privatizációja
során alakult társasház, valamint a tanácsi célcsoport formában megvalósult lakásszövetkezeti
lakóépületek részére.
Kerületünkben azonban sok lakóépület nem volt önkormányzati tulajdonú, de rendelkezik
egyedi kéményekkel – melyek közül a FŐKÉTÜSZ szinté sokat életveszélyesnek minősített –
ezek a társasházak, lakásszövetkezetek nem vehetnek részt ezeken a pályázatokon.
A fent leírtakra tekintettel indokolt, 2009. évben a kerület közigazgatási területén található,
legalább 8 lakásos társasházak, illetve lakásszövetkezetek egyedi kéményeinek felújítására
vonatkozó pályázati felhívást közzétenni.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2008.(IV.17.)Kt.
számú határozatában úgy döntött, hogy 450 millió forintot fordít az északi pénzből származó
bevétel terhére, a kerületi lakóépületek felújításának támogatására 2008-2010. év között
melyből az egyedi kémények felújítására kiírandó pályázatra 2009. évben 4 millió forint
pályázati forrást különített el azzal, hogy az évenkénti ütemezésre vonatkozó javaslatot és
programot külön előterjesztés alapján tárgyalja.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület határozzon, hogy a 247/2008.(IV.17.)Kt. számú
határozatában foglaltak szerint, az egyedi kémény felújítására kiírandó pályázat 2009. évi
4 millió forintos keretösszegét, az északi terület eladásából befolyt bevételből biztosítsa, és a
2009. évi költségvetésben elkülönített soron kezelje.
Kérem Képviselő Társaimat, hogy a fentiekről szóló határozati pontot fogadják el.
Budapest, 2009.

Orosz Ferenc
alpolgármester

1. számú melléklet: egyeztetési lap

1. számú határozati javaslat
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 2009.
évben kiírandó, az egyedi kémények felújítási költségeinek támogatásához, 4 millió forint
önkormányzati részt az északi területek értékesítéséből származó bevételből biztosítja, és a
2009. évi költségvetésben elkülönített soron kezeli.
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A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2009. március

Halmos Istvánné
ágazatvezető

