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Az orvosi rendelök felújítására pénzügyi fedezet biztosításáról 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 6/20 ll. (IL 17.) 
önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetését. A rendelet 
13/b. számú mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben az orvosi rendelök felújításával 
kapcsolatban, az alábbi három különböző felújítási feladatok elvégzése szerepel. 

orvosi rendelök nyílászáró csere 50 OOO eFt; 
orvosi rendelök veszélyelhárítása és vagyonvédelme 40 OOO eFt; 
orvosi rendelők felújítása 30 OOO eFt. 

A Népjóléti Bizottság határozatainak és az egyeztetéseknek megfelelöen a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. előkészítette az orvosi rendelök felújítását. 
Az Üllői úti két orvosi rendelő nyílászáró cseréje nem valósul meg, ezért az orvosi rendelök 
nyílászáró csere soron 7 625 eFt megtakarítás keletkezik. 
Az orvosi rendelők felújítása előkészítése során merült fel, hogy az Újhegyi sétány 13-15. szám 
alatti orvosi rendelő lapostető felújítása a járulékos munkákkal (melynek becsült költsége 39 OOO 
eFt) mindenképpen szükséges, hiszen az intézmény több helyen ázik a lapostetötöl, és ezért a 
belső javítási munkák (festés) nem végezhetöek el. Az így elmaradó munkák miatt a lapostető 
felújítására 25 OOO eFt további forrást kell csak a Képviselö-testületnek biztosítania. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20 ll. évi költségvetés 13/b. mellékletében 
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása 
(intézmények) fejezetben szereplö 

orvosi rendelők nyílászáró csere soron lévő összeget 50 OOO eFt-ról 42 375 eFt-ra módosítsa 
és az 
orvosi rendelők felújítása soron lévő 30 OOO eFt-ot 32 625 eFt-tal egészítse ki a Képviselő
testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére az Újhegyi sétány 13-15. szám alatti 
orvosi rendelő lapostető felújításának a járulékos munkákkal együtt történő elvégzésére. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (Il. 
17.) önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b. számú 
mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Épület felújítása (intézmények) fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi 
feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint módosítja: 

- orvosi rendelők nyílászáró csere 50 OOO eFt-ról 42 375 eFt-ra 
a fenmaradó 7 625 eFt-ot átcsoportosítja az orvosi rendelők felújítása sorra; 

- orvosi rendelők felújítása 30 OOO eFt-ról 62 625 eFt-ra, 



amely összegből 25 OOO eFt-ot a Képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartalékkerete terhére biztosít. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a módosításokat hajtassa végre, és a költségvetési rendelet módosítását 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. június 24. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~~ 
~b~ -~isztián 

jegyző 

azonnal 
polgármester 
jegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 


