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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lajtha László Általános Iskola első emeleti mosdójában a 2010. augusztus 20-22-i 
hétvégén csőtörés történt. A csőtörés során mintegy 8-10 m3 víz folyt el. A kifolyó víz 
tönkretette az emeleten 2 tanterem padozatát, a földszinten további 8 helyiség 
mennyezetét, falait, valamint 6 parkettázott helyiség padozatát. 
 
A helyreállítási munkálatok fedezetét az Oktatási Szolgáltató Intézmény a saját 
költségvetési keretein belül már nem képes kigazdálkodni. 
 
A helyreállítási munkálatok, valamint a tönkrement eszközök pótlására 18.400 eFt 
költségvetési előirányzat szükséges az alábbiak szerint: 
 

Elektromos szerelés:      4.500 eFt  
 Építészeti helyreállítások:   12.000 eFt 

Tönkrement eszközök pótlása:    1.900 eFt  
                  
 Összesen:     18.400 eFt 
  
Az elektromos szerelés tartalmazza az elázott épületrészen az elektromos vezetékek, 
kapcsolók cseréjét, álmennyezet készítését, valamint a kapcsoló szekrény cseréjét. 
 
Az építészeti helyreállítások tartalmazzák 8 helyiségben (irodák és tantermek) a tönkrement 
parketta cseréjét, a szükséges festési és mázolási munkákat, a vakolat helyreállítását, részleges 
cseréjét. 
 
A tönkrement eszközök pótlása tartalmazza a szétázott szekrények helyett új szekrények 
beszerzését, a számítás és iroda technikai eszközök javítását, pótlását, a tönkrement 
telefonközpont és számítástechnikai hálózati elemek cseréjét. 
 
Kérem T. Képviselő-testületet a fentiekben leírtak elfogadására. 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 23. 
 
 
         Tóth Mihály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
 
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítás költségeinek fedezetére    
18.400 eFt előirányzatot biztosít, az alábbiak szerint:  

 
Felújítási kiadás:    13.600 eFt 

 Karbantartás:       2.900 eFt 
 Felhalmozási kiadás:      1.000 eFt 
 Dologi kiadás:          900 eFt 
 
 
A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a Képviselő-testület a költségvetési hiány 
terhére biztosítja.  
 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2010. november 30. 
 
Felelős:    Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra:  Kiss István OSZI igazgató 
     Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 



MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási 
munkálatainak fedezetére” c. előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
 A javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 7. 
 
 
        Halmos Istvánné s.k. 
           ágazatvezető 
 



MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat forrás biztosítására a Lajtha László Általános Iskola csőtörés utáni helyreállítási 
munkálatainak fedezetére” c. előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Vukovich Zoltán mb. ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
 Az előterjesztés tartalmával egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 7. 
 
 
        Vukovich Zoltán s.k. 
          mb. ágazatvezető 
 
 


