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Tárgy: Javaslat a Salgótarjáni úti orvosi 
rendelő felújítására céltartalék 
felszabadítására és közbeszerzési 
tervbe történő felvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló többször módosított 4/2009.(11.20.) sz. 
rendeletünkben a felhalmozási célú céltartalékokon belül 35 millió forint került elkülönítésre 
„Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása" címen. 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Irodája a felújítási terveket jóváhagyva az építési engedélyt megadta. 
A tervek szerint az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: 

- tetőfelújítás 
- belső felújítás 
- homlokzat felújítás 
- az Emberbarát Alapítvány által használt helyiségek felújítása és hozzákapcsolása 
a rendelő területéhez 

- akadálymentesítés 

Előzetes becslések alapján a munkák bekerülési költsége nettó 42.000 eFt, azaz bruttó 52,5 
millió Ft A közbeszerzési eljárás árcsökkentő hatásának eredményeként ez az érték 
előreláthatólag lecsökken bruttó 44-45 millió Ft-ra. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felújítás pénzügyi fedezetét az erre rendelt 
céltartalék felszabadításával biztosítani szíveskedjen. A rendelkezésre álló összeg 
kiegészítésére és a szükséges fedezet biztosítására kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
szíveskedjen hozzájárulni, hogy a képviselőtestületi működési célú általános tartalékból 10 
millió Ft átcsoportosításra és felszabadításra kerüljön a feladat végrehajtására. 
Egyúttal kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően módosítsa az 
1006/2009. (V.26.) sz. határozattal jóváhagyott 2009. évi költségvetési tervét. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság az előterjesztést soron következő ülésén tárgyalja, a bizottság 
döntését az Elnök szóban ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésben „Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása" címen létrehozott 
felhalmozási célú 35.000.000,-Ft összegű céltartalékot felszabadítja a Bp. X. ker., 



Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítására. Felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésben „Képviselő-testületi működési célú általános tartalékból" a 
„Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása" címen átcsoportosít és egyben felszabadít 
10.000.000,- Ft-ot. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehaj tásért felelős: Dr. Neszteli István j egyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1006/2009. (V.26.) sz. határozatával elfogadott 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi 
sorokkal kiegészíti: 

Beszerzés tárgya Becsült érték (bruttó) Megjegyzés 

Bp. X. ker., Salgótarjáni úti 
háziorvosi rendelő 
felújítása 

45.000.000,- Ft Egyszerű közbeszerzési 
eljárás 

Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Szarvasi Ákos főosztályvezetők 

Budapest, 2009. december 9. y , ( , 

Szarvasi Ákos ,-
főosztályvezető ^A 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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