
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Tárgy: Javaslat a költségvetés 12 számú melléklet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában az 
Épületek felújítása fejezet „Részleges 
felújítások" soron belüli pénzeszköz 
átcsoportosításra 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a 3/2010. (11.15.) 
számú önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetését. 

A rendelet 12. számú mellékletének „Felhalmozás jellegű kiadások" Felújítás 
fejezetének részleges felújítás költségkerete az első félévben 30 %-os felhasználással 
teljesült. 
Ennek indoka, hogy a munkák túlnyomó többsége a második félévben indul. Ez alól 
kivétel címlistán szereplő vizes lakás program, mivel a bérlők által lakott lakásban nem 
lehet a kivitelezési munkákat elvégezni és üres lakással nem rendelkezünk ahová ki 
tudnánk költöztetni a bérlőket. 
Ezáltal a Kőér u. 44. kivitelezésének lehetősége teljesen meghiúsul és így a költségkerete 
17.000.-eFt. felszabadul. 

A költségkeret felhasználását az alábbiak szerint tervezzük felhasználni: 

Maglódi út 32-36. udvari csatornájának műszaki állapota kritikussá vált. Napi problémát 
okoz a gerincvezeték dugulása azon a szakaszon ahol az új még nincs kiépítve. A fák 
gyökerei teljesen tönkretették a csatorna rendszert. Ezért a befejező két szakaszának 
kivitelezése a költségvetésben elfogadott 5.000.-eFt-on felül még 11.000.-eFt. keret 
emelést igényel. 

Maglódi út 32-36. belső út folytatását tervezzük. A meglévő keretből mindössze 70 m 
belső utat tudtunk kivitelezni. További 140 m út kivitelezése szükséges. Keret igénye a 
költségvetésben elfogadott és már felhasznált 1.400 eFt felett további 3.000 eFt. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés 12. számú 
mellékletében 7.000 e Ft-ot biztosított az önkormányzati lakóépületek kéményeinek 
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tervezett karbantartására, javítására. Eddig 8 épületen 34 db kémény került felújításra, 
amelyek felemésztették az erre biztosított 7.000 e Ft-os keretösszeget. További 4 épületen 
szükséges 15 db kémény rendbehozatala, melynek forrásigénye 3.000.-eFt. A 3.000 e Ft-
ot a felhalmozási jellegű kiadások vizes lakás soráról (Kőér 44.). történő 
átcsoportosítással lehet biztosítani. 

Megnevezés Feladat Elfogadott 
ktgvetés eFt 

Módosítás 
eFt 

Módosított 
ktgvetés eFt 

Kőér u. 44. Vizes lakás program 17.000 -17.000 0 
Maglódi u. 32-36 Csatorna kiépítése 5.000 11.000 16.000 
Maglódi u. 32-36 Belső út építés 1.400 3.000 4.400 
Kémény felúj ítások 7.000 3.000 10.000 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a költségvetés 12 számú melléklet 6. sz. „Részleges felújítások" soron 
belüli átcsoportosítást a fentieknek megfelelően biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Budapest, 2010. július 27. 

Törvényességi szempontból látta 
Dr. Neszteli István 
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Költségvetési sor (2010) 
Nyomtatva: 2010.08.12, 14:27 

Kiadás: 
Szakfeladat: 4120001 Lakó és nem lakó épület építése 

Főkönyvi szám: 1263102 Épületek felújítása El 
Létesítmény: 1001 Lakóház kezelés felújítás 

Intézmény: 001 Vagyonkezelő Zrt (műk.feladás alapján) 

Keretgazda: Fecske Károly 
Megjegyzés: 

Nettó AFA Bruttó 
Előirányzat: 115.279.200 28.819.800 144.099.000 

Elkötelezve: 115.279.200 28.819.800 144.099.000 
Aláírva: 115.279.200 28.819.800 144.099.000 

Aláiratlan: 0 0 0 

Maradék (ei.-elköt.-k.szla.): 0 0 0 

Számlázva: 0 0 0 
Kötváll.on keresztül: 0 0 0 

Külső számla: 0 0 0 
Számlázható (Előirányzat-számlázva): 115.279.200 28.819.800 144.099.000 

Kifizetve: 0 0 0 
Nincs kifizetve: 0 0 0 

Bevételi előírás: 0 0 0 


