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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2010. (II.23.)  
Kt. határozattal összesen 28.000 eFt-ot biztosított a „felhalmozási céltartalék északi 
bevételből” előirányzat terhére a Csepeli Szociális Szolgálat két telephelyének a felújítási 
feladataira (10.000 E Ft) és gépkocsik beszerzésére (18.000 eFt.).  
 
A felhalmozási keretből megvalósuló, fenti felújítási munkálatokra az intézménynek kedvező 
feltételekkel sikerült szerződéseket kötnie, ezért a 10.000. eFt-os felújítási keretből 1.050.878 
Ft megtakarítás keletkezik.  
 
2010. év augusztusában az intézményben elektromos vezetékek égtek el, aminek 
következtében az elektromos hálózat felülvizsgálatára került sor. Az intézmény központi 
épületének elektromos hálózata teljes egészében alumínium vezetékkel felszerelt, amely 
könnyű túlhevülési foka miatt nem felel meg az Intézmény megnövekedett elektromos 
berendezéseinek használatára.  
 
Előzetesen bekért árajánlatok szerint a két telephely határozattal megállapított felújítási 
keretének várható maradványa az elektromos vezetékek cseréjének munka és anyagdíját 
fedezné, ezért indokolt a fenti határozat szövegének módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Budapest, 2010. augusztus 30.   
 
        
  
                 Horváth Gyula 
        alpolgármester 



Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
108/2010. (II.23.)  Kt. számú határozatát az alábbiakra módosítja:  
A Csepeli Szociális Szolgálat  
a./ két telephelyének az alábbi felújítási feladataira  
- Kiss J. alt. utcai központi épület nyílászáróinak cseréjére és elektromos hálózatának 
felújítására: 8.000 eFt-ot,  
- Völgy utca 82. ÉNO épület földszinti és emeleti szintjein a beázások helyreállítási 
munkálatai (szigetelés, festés), illetve a földszinti nyílászárók cseréje szigetelésére: 2.000 eFt-
ot,  
b./ Fogyatékosokat Támogató Szolgálat gépjárművének cseréjére, továbbá az intézmény 
általános feladatainak ellátásához egy személygépkocsi beszerzésére 18.000 eFt-ot,  
összesen 28.000 eFt-ot biztosít a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” előirányzat 
terhére.  
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal  
  végrehajtásra: 2010. december 31.  
 
Felelős:  elfogadásért: Tóth Mihály polgármester  
  végrehajtásért: Lombos Antal ágazatvezető  
     Halmos Istvánné ágazatvezető  
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 



 

1.sz. melléklet 
 

M e l l é k l e t 
 
 
a „Javaslat a szociális ellátás feltételrendszerének javítására hozott 108/2010. (II.28.) Kt. 
határozat módosítására” című előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
Halmos Istvánné ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 

Az előterjesztésben az észrevételek átvezetésre kerültek. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 
             

             Halmos Istvánné sk. 
                      ágazatvezető 
 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
Lombos Antal ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 
             

        Lombos Antal sk. 
              ágazatvezető 
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