
· r,:,ú:·ns X. k\•rület Kóbányai 
;(épvise!l)-testülct ülése 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
Előkészítő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ,5J·15fJf_b~N. _ 

Szabó László vezérigazgató . ..... 2011.MA..J...1..9.. ............... . 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: A 20 ll. ev1 költségvetés 13/b 
mellékletében a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. Épületek felújítása fejezetben szereplő 
egyes feladatok helyett más feladatok 
elvégzése, pénzügyi kereten belüli 
átcsoportosítással 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II.18.) 
szám ú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 20 ll. évi 
költségvetését. A rendelet 13/b. számú mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai 
célonként - a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben különböző 
felújítási feladatok elvégzése szerepel. 

Az alábbi táblázatban szereplő felújítási feladatok nem kerülnek elvégzésre, mivel a 
lakások állapota - a bérlőktől történt visszavételt követően - nem indokolta a tervezett 
felújítást. 

Megnevezés Feladat Ktsvetésben Tényleges 
szereplő felhasználás 

összeg (eFt) (eFt) 

Kőrösi Cs. S. út 40. A. III. 4. Üres lakás felújítás l 410 o 
Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 77. Üres lakás felújítás l 050 o 
Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 83. Üres lakás felújítás l 320 o 
Kőrösi Cs. S. út l. VI. 25. Üres lakás felújítás 4 275 o 
Összesen: 8 055 

U gy anakkor a költségvetés tervezésekor még nem ismert - de már bérlők számára ki utalt 
és az alábbi táblázatban szereplő - lakások felújítási munkái,mint új feladatok váltak 
szükségessé, amelyek, a fenti táblázatban szereplő, elmaradó felújításokra jóváhagyott 
összegből elvégeztethetőek 

Megnevezés Feladat Ktsvetésbe 
javasolt összeg 

(eFt) 
Hős u. 15/B. III. 62. lakás felújítás l 830 
Hős u. 15/A. III. 147. lakás felújítás l 250 
Kada u. 24. fszt. 5. lakás felújítás 3 230 
Endre u. 8/B. fszt. l. lakás felújítás l 745 
Összesen: 8 055 



Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20 ll. évi költségvetés 13/b mellékletében 
szereplő - el nem végzendő - feladatok sorain történő "megtakarítás" terhére, járuljon 
hozzá a már kiutalt lakásokkal kapcsolatos felújítási munkák elvégzéséhez - mely nem 
igényel többletforrást -, hogy a lakások bérlői a felújítási munkák elvégzését követően 
beköltözhessenek. 

Határozati javaslat: 

~udapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Onkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati 
rendelet 13/b mellékletében - Önkormányzat felújítási kiadásai célonként - a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épületek felújítása fejezetben felsorolt feladatok közül 
alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket módosítja oly módon, hogy az alábbi 
sorokat törli: 

- Kőrösi Cs. S. út 40. A. III. 4. üres lakás felújítás 
- Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 77. üres lakás felújítás 
- Kolozsvári u. 29-31. A. TT. 83. üres lakás felújítás 
- Kőrösi Cs. S. út l. VI. 25. üres lakás felújítás 

ezzel egyidejűleg a helyébe az alábbi sorokat felveszi: 
- Hős u. 15/B. III. 62. lakás felújítása 
- Hős u. 15/A. III. 147. lakás felújítása 
- Kada u. 24. fszt. 5. lakás felújítása 
- Endre u. 8/B. fszt. l. lakás felújítása 

l 410 eFt 
l 050 eFt 
1320 eFt 

4 275 eFt, 

l 830 eFt 
1250 eFt 
3 230 eFt 
l 745 eFt 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosításoknak a 
költségvetési rendelten történő átvezetésérőL 

Határidő: 

Felelős: 

V égre ha j tásért felelős: 

Budapest, 20 ll. május 02. 
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