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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Határ ozati iav aslat a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźt.

Tisztelt Képviselő.testůilet!

A Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I9l2009. (V.06.) ) önkormányzati rendelet 45.$
(4) bekezdése 1. pondának c). alpontja alapjźn źún;házott hatáskörében eljiíľva a 932l20|I.
(VI'09.) szźlmi:' határozatźxal döntott kozbeszerzési eljáľás lefolytatásĺának eredményeként -
többek közcjtt - az a|ábbi épületek energetikai célú felújításairól:

A Molnáľ Ferenc Magyaľ- Angol Két Tďnitási Nyelvű Általanos Iskola ľégi épület tető
fe|tĺjitásárő|,
A Németh LászIő Altalanos Iskola homlokzatanak kiilső fe|tĺjitásáről, valamint a pincei
v ízny omő há|ő zat felúj ítás aÍó l,
A Vajda Péter Ének-zenęi Általános és Sportiskola II. em-i válaszfa|ak és a Íiidém
megeľősítéséről.
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A Vĺíĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźę a 19/2009. (v.06.) önkoľmányzati ľendelet 1.

pontjanak c) alpontja alapján átn:hazott hatáskörében eljaľva a 93Il20|1. (VI.09.) szźmű'
határozatźxal döntött, kozbeszetzési eljĺáľás lefolytatásanak eľedményeként aPrźier Enek-zene
Tago zato s Általĺáno s I sko l a b ővítésérő l, źúa|akítás źLÍ ő|.

Az intézményi beruhźnások kivitelezési munkáit a kivitelező _ mint nyeľtes ajźnlattevő -
Épran Zrt. aMolnaľ Ferenc, a Németh Lász|ő, valamint a Vajda Péter Áltatános Iskolákban
2011.június Z}-tnkezdte meg. A munkálatokat2011. augusztus25-én készre jelentette, ezzel
egy időben azíĺtézmények műszaki átadása megtörtént.
A Práteľ Altalános Iskolában a felújítási munkálatok 20II. június 27 -tőI 2011. augusztus 21-
ig taľtottak.

A kivitęlezó tźĺjékońatása szerint _ vasárnap - kivételével minden nap 07.00-18.00 óra közĺjtt
tartottak a munkálatok.
A munkaidőn túli, valamint hétvégi felújítási munkálatok idejére ügyeletet kellett biztosítani,
mely többlet túlóľa kifizetését eredményezi.
Az iskolfü költségvetésében a fęnti kiadásokľa tervezés nem tĺ!ľtént, saját költségvetésfüön
belüli átcsoportosítással megoldani nem tuđjak, ezért pótigényt nyújtottak be.

Az intézmények felújítási munkálatokkal összefuggő mindösszesen 547.000'-Ft
tcjbb l etkö lts é g i gényét az I . szélmí melléklet tartalmazza.

Az 547.000,- Ft fedezete a 11107-01 műszaki általános és céltartalékon belül, a mfüödési
általános taľtalék e|óhźnyzata címen ľendelkezésre áll. Az <jnkoľmźnyzat költségvetésének
módosítása a I9l2009.(V.06.) önkoľmĺínyzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapjźn a
minősített szavazattobbséget igénylő kéľdés, a kĺiltségvetés módosítása a képviselő-testĹilet át
nem ruhiázható hatáskĺjrébe tartozik, ťrgyelemme| az Öw. 10.$ (1) bekezdése d) pontjában
foglaltakľa.

Kérem a Tisnelt Képviselő-testiilettől az a|ábbíhatźrozatí javaslat elfogadását.

Hl'rÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő - testiilet úgy dĺint, hogy

|l. az olďatási intézmények épiileteiben megvalósuló felújítás miatti többlet személyi
tulórákra 547 ,000 Ft-ot bizosít, a2. pontban szereplő intézmények részéľe.

Z.la.l az onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím miíkĺidési altalános és
céltartalékon beliil a miíködési általĺános furta|ék elofutnyzatát 547.000,- Ft-tal csökkerrti és
ezzel egyiďejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás -múködés- előirányzatźń
ugyan ezen <isszeggel megemeli.

b./ a NémethLászlő Általános Iskolához gazdaságilagtartoző Molnar Ferenc Magyaľ- Angot
Két Tanítási NyelvĹi Általrános Iskola 71500-05 cím bevétęli felügyeleti szervi tĺĺmogatás -
mfüĺidés _ e|őfuźnyzatát 162.100,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejrĺleg a kiadási - személyi
juttatás e|őirtnyzatát I27,700 Ft-tal, munkáltatót terhelő jríľulékok előkźnyzatát 34.400 Ft-tal
- megemeli elszámolási kĺjtelezettség mellett felújítás miatti tĺibbletköltség címén.



c./a Németh LászLő Általanos Iskola 71500 cím bęvételi feliigyeleti szervi táĺrlogatźs _
működés _ e|őirźnyzatát 101.800,- Ft-tď megemeli, és ezze|' egyiđejűIeg kiadási - személyi
juttatás eIőírźnyzatźLt 80.200,- Ft-tal, munkáltatót terhelő jáľulékok e|óirányzatźft 2I.600,- Ft-
tal - megemeli elszámolási kötelezettség mellett felújítás miatti többletkĺiltség címén.

d./ a Némęth Lász|ő Általanos Iskolához gazđaságíLag tartozó Vajda Péter Ének-zenęi
Attal,ános és Spoľtiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás _ múködés _
előfućnyzatát 114.800,- Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejrĺleg a kiađási - személyi juttatás
e|óirźnyzatát 90.400,- Ft-tal, munkáltatót terhęlő járulékok eloirźnyzatát 24.400,- Ft-tal -

megemeli elszámolási kĺjtelezettség mellett felújítás miatti tĺĺbbletköltség címén.

e./ a Németh LászIő Attalanos Iskolához gazdasźęLlag lrrrtoző Práter Ének-zene Tagozatos
Általanos Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás múködés
elóirányzatát 168.300,- Ft-tal megemeli' és ezze| egyidejrileg a kiadási - személyi juttatás
előfuźnyzatát 135.400,- Ft-ta|, munkáltatót terhelő jĺírulékok előirźnyzatźLt 32.900,- Fttal -
megemeli elszámolási ktitelezettség mellett felújítás miatti tobbletköltség címén.

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő móđosításáná| a hatáĺozatban
fo glaltakat ve gye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő:I-2.pont esetén 201|. október 6.

3. pont esetén a20I1. évi költségvetés következő módosítása

A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti e gys é g: P éĺlnlgyi Ügyo szt ály

Sántha Péterné

alpolgármester

Budapest,20l 1. szeptember 16.
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I. szźmímelléklet

20||,. év nyáľi Iskola felújítási munkálatok iigyeleti díjai
Osszesítő táb|ázat

ISKOLA Ücyľr,Bľr nÍĺ
nnnxor'ľsÉGE

ticyar,nľr nÍĺ
ĺÁnulBxxor,ľÉscľ osszEsEN

I Práter Általanos Iskola 135 360 Ft 32900Ft 168 260 Ft

2.
Molnaľ Fęľenc Magyay Angol
Két Tanítási Nyelvĺí Altalános

Iskola
127 656Ft 34 467 Ft 162 r23 Ft

nJ.
Vajda Péter Enek zenei és

Sport Altalános Iskola
90 367 Ft 24 399 Ft rt4 766FT

4. Németh LźszIő Altalrános Iskola 80 190 Ft 21 65TFt 101 841 Ft

5. OSSZESEN 433 573Ft 113 417 Ft 546 990 Fr


