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Tárgy: Tájékoztató a 237/2010. (febr. 15.) számú 
Önkormányzati Határozatban biztosított 1,5 millió 
forint felhasználásáról 
Ügyintéző: Drávucz Andrea főelőadó 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltsége részére, a 
Budapest Főváros X. kerület Képviselő-Testülete, 1.5 millió forintot biztosított a 237/2010 
(febr. 15) számú Önkormányzati Határozattal, a Bp. 1105 Ihász u. 30. sz. alatti lakóépület 
gázvezeték helyreállítására, és az ideiglenes főzési, fűtési lehetőség biztosítására szánt 
összegből, radiátor és villanyrezsó beszerzésre. A kirendeltség az eszközöket megrendelte, és 
be is szerezte 542.740 Ft-os áron. Mivel a meghatározott összegből még 957.260-Ft 
megmaradt, így annak felhasználásáról a kirendeltség - figyelembe véve a kerület adottságait 
és az elmúlt évek tapasztalatait - előterjesztést nyújtott be a Képviselő Testület elé. 

A meglévő radiátor és rezsó készlethez javasoljuk 25 db 2 lapos elektromos rezsó és 
20 db radiátor beszerzését, így összesen raktározva lenne: 50 db villanyrezsó, 50 db radiátor 
melyek bármikor /éjszaka, hétvégén, ünnepnapokon stb..../ kiosztható lenne a Polgári 
Védelmi Kirendeltség felügyelete alatt, a rászorulóknak. Ennek várható költsége 419.560 Ft. 
Ezen felül a felmaradó 537.700 Ft-ból javasoljuk, az elmúlt évek fokozódó időjárási 
eseményeihez /hirtelen eszkalálódó nagy erejű lokális viharok/ igazodva a viharkárok 
azonnali enyhítése céljából, az azonnali, gyors és hatékony intézkedés érdekében tetőfedő 
fólia, hálózati és akkumulátoros reflektorok, aggregátorok, tűzőgépek, kalapácsok, 
cseréplécek beszerzését és a polgári védelemnél való tárolását. így ezek, hasonlóan az előző 
tételhez, bármikor kioszthatók a beavatkozóknak vagy rászorultaknak. Támogatása esetén a 
beszerzést és az eszközök szakszerű tárolását, kiszállítását, visszagyűjtését a kirendeltségünk 
vállalja. 

Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testülete, a 

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltség részére, a 237/2010 (febr. 15) 
számú Önkormányzati Határozattal biztosított 1.5 millió forint felhasználásáról szóló 
tájékoztatást tudomásul veszi, azzal, hogy az eddig fel nem használt 537.700,-Ft-ot az 
előterjesztésben foglaltak szerint, a javaslatban szereplő eszközök beszerzésére fordítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Csepregi Péter pv. százados, Kirendeltség vezető 

Bajtek Mihályné Pénzügyi Főosztályvezető 
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Csepregi Péter pv. százados 
Kirendeltség vezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Budapest, 2010. március 4. 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: képviselő-testület 

237/2010. (II. 15.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(19 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Ihász u. 30. szám alatti lakóépület gázvezeték helyreállítására és az ideiglenes főzési, fűtési 
lehetőség biztosítására bruttó 6.100.000 Ft-ot biztosít - utólagos elszámolással - a 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére az alábbi megoszlásban: 

Polgári Védelem X. kerületi Kirendeltsége részére 1,5 M I-t-ot (30 db villany radiátor 
és 22 db villany re/só beszerzésére) 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére 4,6 M Ft-ot (gázvezeték felújításának 
tervezésére, engedélyeztetésére, kivitelezésére) 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Fecske Károly vezérigazgató 
Csepregi Péter pv. parancsnok 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

B u d i s t , "ioícÜ^oöSfcius 10. 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 


