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Tisztelt Képviselő–testület! 
 
 
Előzmények: 
A Képviselő–testület az igazgatási területen megoldandó feladatok végrehajtására a  
„Felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzatból a 251/2008.(IV.17.) Kt. számú 
határozatával 200.000 e Ft-ot hagyott jóvá. A felhasználás tervei ennek megfelelően készültek 
el, majd a 365/2008.(V.15.) Kt. számú határozatával az előirányzatot 160.800 e Ft-ra 
módosította. Ennek megfelelően a felhasználás programját feladat elhagyással módosítani 
kellett. 
 
2008 
 
2008-ban a Szent Imre téri épületben energiatakarékos hűtő–fűtő klíma berendezéseket 
szereltettünk be. 
 
Felújítottuk a II. emeleti folyosót, kő és falburkolatot építettünk ki a főépület földszinti és első 
emeleti folyosói folytatásaként. 
 
Az egyre bővülő informatikai géppark elektromos ellátásának, a számítógépek biztonságos 
üzemelésének feltételeként felújítottuk, az épületben kicseréltük a több évtizedes elektromos 
fővezetéket, valamint valamennyi iroda bemenő elektromos vezetékét.   
 
2009 
 
A Polgármesteri Hivatal Szent Imre tér 10. számú épületének legégetőbb feladataira 
összpontosítva, az ügyfelek fogadásának feltételeit javítottuk. Az ügyfélszolgálati fogadótér 
korszerűsítése az egyik kiemelt feladat volt, amely a visszajelzések szerint fővárosi 
viszonylatban is nagyon kedvező minősítést kapott. Az ügyfelek is nagy megelégedéssel 
fogadták a megváltozott körülményeket, amelyek a jelenleg építés alatt lévő és december első 
hetében átadásra került Petz Ferenc utcai bejárattal váltak teljessé.  
 
Sok évtizedes igényt elégítettünk ki akkor, amikor a korszerűen átalakított ügyfélszolgálati 
fogadótér bejárata mellett még kialakításra kerültek az ügyfelek (mozgássérültek) által 
használható mellékhelyiségek és a kisgyermekes szülők kényelmét szolgáló pelenkázó 
helyiség is. A mozgássérültek, valamint babakocsival érkező ügyfelek hivatalba történő 
bejutását rámpa kialakításával könnyítettük meg. 
 
A Polgármesteri Hivatal másik legfontosabb feladatának a földszinti Nagytanácsterem 
felújítását ítéltük meg, amely hosszú távon megoldja, hogy a képviselő-testületi ülések, 
házasságkötések, valamint a szakmai konferenciák megfelelő színvonalú és technikai 
feltételekkel rendelkező környezetben, ismét a főépületben legyenek megtartva. 
Nem utolsó szempont, hogy a Csepeli Munkásotthonnak fizetendő bérleti díjat már 2010. 
második negyedévétől nem kell tervezni. 
 
 
 



A Nagytanácsterem felújítására az 545/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat alapján bruttó 
39.000 e Ft áll rendelkezésre. 
Előzetes árbecslés alapján, - amely a belsőépítészeti rekonstrukción túl egy lehetséges 
mértékű bővítést, valamint a jelenlegi előtér balesetveszélyes szintkülönbségének 
kiküszöbölését is magába foglalja – bruttó 13.000 e Ft kiegészítésre lenne szükség, amelynek 
fedezete a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” biztosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyó döntését az előirányzat átcsoportosítására. 
 
 
Budapest 2009. november 26. 
 
 
 
         Orosz Ferenc  
         alpolgármester 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
igazgatási területen jelentkező feladatok megoldására az 545/2009.(IX.22.) Kt. számú 
határozat 4. pontjában tervezett előirányzatot a felhalmozási céltartalék északi bevételéből  
13.000 e Ft-tal megemeli.  
 
 
 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:   költségvetési rendelet módosítása 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   Halmos Istvánné ágazatvezető 

 

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 


