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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi tr
Ilatfu ozatí jav as|at a bizottság szźlmétr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ásźtt.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Molnar Ferenc Magyaľ- Angol Két Tanítási Nyelviĺ Általános Iskola |gazgatőja 20II.
augusztus 3l-én az a\źhbi kéréssel kereste meg azÜgyosztálý.

Az iskolában a ,,Szemtink fénye,, pľogram keretében felrijított világítási rendszerben felszerelt
izzők, kapcsolók, armattrźi< egy része tönkrement, meghibásodott. A garancia ideje lejríľt. A
villamos alkatrészek pőtlásáraazintézmény 100.000 Ft-ot igényel. (1. számumelléklet)

Az Intézmény a júliusban keletkezett üvegkĺíľok száłriáit, melynek összege 101.000 Ft
megkiildte a biztosító felé, amely azoĺban azokat mźr nem fogadta be, mivel az
onkormányzat á|ta|kötött biĺosítás évęs limitkeľete kimeni|t. (2, szźmú melléklet)

Az lĺtézményvezető 20|I. szeptember 8-źn jeleńe, hogy 2011. szeptember 5-én az iskola
konyhájában megszűnt az źname||átás. Szakembert hívtak, aki megállapította' hogy a falban

ÉR KEZETT

201l sltPl 2? 4 ą\'



Iévo vezetékek zár|atosak, a régi vezetékek maĺ nem szabványosak, új vezetékek kiépítésére
van szfüség. (3. számú melléklet)
Aĺaĺnel|átás hianyában nem megoldható az étęIekmelegen tartása illetve a mosogatás.

A pľobléma mihamaĺabbi megoldása éľdekében az intézsĺĺény vezetoje a munkáIatokat
megľendelte, saját költségvetéséből megelőIegezte. A javításokat a váIlal'koző a szeptember
10-ei hétvégén elvégeztę az ANTSZ előírásainak megfelelően. A javítási munkálatok ĺisszege
bruttó 3l7.625 Ft.

Az intézméĺyvezeto és a Németh LászIő Általános Iskola gazdaságí vezetóje aľról adott
tájékoztatást, hogy az írtézmény dologi kiadásaiban fenti összegekľe nincs fedezet, sajźú.

kĺiltségvetésfüből nem tudjfü kigazdźikodni, ez&t pótigényt nffitanak be.
Az intézmény kérte az eIőir źny zat bino sitásźĺ.

A 518.625 Ft fedezetére egyrészt a 11107-01 cím működési általános és céltartalékon bęlül a
mfüödési általiínos taľtalék e|oitányzatát, másľésń, a 1160I címen az oktatźsi-nevelési
iĺtézményeknagyobbkarbarĺtaľtásielőiľányzatát javaslommeg jelölni.

Az ĺjnkormźnyzat költségvetésének módosítása a I9l2009.(V.06.) önkormanyzati rendelet 1.

mellékletének 16. pontja a|apjan a minősített szavazattobbséget igénylő kérdés, a költségvetés
módosítása a képviselő-testiilet át nem ruházhatő hatásköréb e tartozik, figyelemmel az otv.
10.$ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakľa.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alźhbíhatźrozatijavaslat elfogadását.

Ha'rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő - testiilet úgy dönt, hogy

1/. a Molnaľ Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalanos Iskolában szükségessé
váló kaľbantaľtási munkák miatti tĺjbblet dologi kiadásra 518.600,- Ft-ot biztosít.

Z.la.l az Önkormanyzatés a Polgármesteri Hivatal kiadás l1107-01 cím működési általanos és

céltaľtalékon belül a műk<jdési általános taľtalék eIofuźnyzatát 101.000,- Ft-tal, a 11601 cím
dologi - oktatási-nevelési íntézméĺyek nagyobb knbantartźtsi keretcjsszeg _ e|őírźnyzatát
4|7.600,- Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi
támogatás _ műkĺjdés - e|őirźnyzatátlgyarl ezen összeggel megemeli.

b./ a NémethLász|ő Általános Iskolához gazdasági|agtartoző Molnaľ Ferenc Magyaľ- Angol
Két Tanítási NyelvÍí Által.ínos Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szeľvi tźĺmogatás-
múködés- előirźnyzatát 518.600,- Ft-tal megemeli' és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi -
kaľbantartás _ előirányzatátugyarl' ezen összeggel megemeli elszámolási kĺjtelezettség mellett
éprilet kaľbantaľtás miatti tĺibbletkĺjltség címén.



3./ felkéri a Polgármester, hogy a kĺiltségvetés ktivetkező módosításáná|' a hatźrozatbarl
fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő:1-2. pont esetén 20||. október 6.

3. pont esetén a20II. évi költségvetés következő módosítása

A d ii ntés v é gľeh aj tá ls át v égző szew ezetie gys é g : Pénziigyi IJ gy o snáIy

Budapest, 201I. szeptember 1 9.
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Törvenvessési ellenőrzés :

É{),fuv Dr.ffészár Eľika
a je gy zót helyettesítő aljegyzó
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Budapest Jrízsefvárosi
Polgáľmesteľi Hivatala
Művelődési Üryosztály
Sz ab óně Fónagl Eľz s é b e t
ügłosztáIyvezető ąsszony ré szére

TĺsztelÍ Ügaosztályr'ezető Ásszony !

A MoInáľ Feľenc;ĺltallĺnos Iskola tÁjékoďaqa oną hogy 2011. auguszfus 25.én a
tanév indításakoÍ szewezett épĺilet bejárrásakor ellenőríztiiŁ hogy a tantermekben milyen
hiríĺryossĘok vannak' A mriszaki és karbantartási problémakat az iskola kaľbantaÍtói a nyáľ

folyamán elhłírították. A terrrekbęn való ellenőľzés solán megállapításĺa keriilt' hogy a

,,Szemtink fénye'' pľograrn keretében felrijított világítasi rendszerben felszerelt izzók,
kapcsolók, aľmaíurrák egy ľésze meghibásodoĺ, ezek cserére szorulnak. A programban

kialakított vi|áęításí rendszer maľ a gaľaĺlcia ideje alatt is többször meghibasodott, és cseréĺe

szorult. A jótállási idő lejĺíľt, igy az alkafuészek cseľéjenagy teľhet jelęnt mert afelszerelt
villamos atkatrészet speoiĺílis izrńk cseĄe lényegesen &ágább' mint a hagyomłĺnyos

takaľékos iruóké, a cserékre költségvetési fedezettink nincs.
Máľ több izzót cseréltĺink, de a tantermekben tÖbb armatura cseréjéľe lenne szĺikség.

Van olyan tanter€m ahol nęm megoldoü a világítás, mert peľecégőből máľ most hilányzik 8

đb, takarékos iłzlobć)| 1 db, villanykapcsoló 2 db, neoncsőből 4 db. A villamos alkaüészek

híányának pótlása jstęnlęg mintegy 100.000,- Ft-ba keriilne. Sajnos az év folyamán további

izzó kiégése is váľható. A költségvetésÍink már nem bíľja el ęzeket a költségeket, ezéľt

pótigen1't nyujtanrĺnk be avilágitźsi eszközök cseréjéĺe 100.000,- F.t éľtékben.

Budapest, 201 l. augusztus 31.

Tisztelettel:
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2. szźlrńmęlléklet
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Szab óné Fónagy Erzs ébet
iiglosztályvezeĺő asszony részére
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TĹsztelt Ügyosztáývezető

A Molnár Ferenc Általános Iskola ttĄékoztat1a ont az üvegkánal kapcsolatos
biĺosítasróI, annak pľoblémájźlróL. Az onkoľmanyzat a COVERITAS Biztosítási Alkusz ęs

Talrácsadó Kft.-vel kötött biztosítast, melyben az ĺivegkáľra limitet állapítottak meg^

Az intézľnénytinkben 2011június 30-ig 117.900.- Ft tivegkáĺ kęletkezett. Ebből a

biztosító iskolánk részére 71.400,. Ft-ot, az önkormányzat reszére 46.500'- Ft-ot átuta]t.

A júliusban tőľtént üvegkaľok száĺnlait bękiildttik a biztosíto ĺészérę, melynek
összege: 1'01.000,- Ft' A biĺosító ĺĺgyintézője ezen tĺvegkárok számláit már nem fogadta be,
arľa hivatkozva, hogy a biztosítas éves limitkeľete kimeriilt, így a kíadott költség nem téľĺil
meg.

Tájékoztatjuk Tisztclt |Jgyosztá|yvezető Asszonyt, hogy az intézményben a jetenleg
fennálló 101.000'- Ft iivegkáľ a 20IL. évi ktiltségvetést terbeli, ez Iervęzve nem volt
megtérülése nem vfuható. A zu1n0|2 tanćv I' félévében is előfoľdulhat üvegkár' Ezek
nagysäga még nem ismert, de az iżvegezés viíľható költségei tovább növelik kiadásainkat,
melyekre nincs előiĺanyzat.

Á jelenleg kifizetett 101,000,- Ft üvegkárra pőtelóirámyzarot kérünk.

Budapest, 201 1. augusztus 3 1 .
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3. szám'Ĺĺmelléklet
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Tisztelt ÜgyosztĺĺlyvezeÍő Asszony 20íí VIPI 09.

! {.__l_bgLL
A Molnáľ Fęrenc Áltďános Iskola koĺyhájában 2011. szeptember 5-éĺ1 hétfőn reggel

bekapcsolták az elektromos eszközöket és akkoľ az árame|Látźs megsziint' Szakembert kellett
kihívnunk, aki megallapítottą hogy a falban lévő vezeték zaľlatos. A régi vezeték máľ nem

szabványos, ezért ÍĄ vezeték klépítésére van szükség'
Mivel az ĺáĺamellátĺís hianyában az étę|ęk melegen tartása, és a mosogatás nem

megoldott, ezétt az esetleges feľtőzéweszely elkeľülése éľdekében intézkedtiink' hogy a
javítas eIvégzéséig olyan ételękęt szállítsanak a gyermekek részére, melynek melegítése így
is megolđható.

A fent felsoroltak miatt a javításra áĺajanlatot kértiÍnk a GIGA-VILL Bĺtől es a
NADAR.VILL Kft'-től. Mivęl a GIGA.VILL Bt. árajánlata jóvď ďacsonyabb 3L7.625,-Ft, a

NADAR-VILL K:ft.442.436,- Ft-os árajránlatávď szemben' es mert a GIGA-VILL Bt. mar

többször vé,gze|t szolgáltatást az intézménynet ezéĺt ezt a vállalkozót bizzlkmeg a javítrłsi

munkĺák elvégzésével. A javítast megrende!ük, illetve a szeptember 10-ei hétvégen

elvégeztetjiĺt hogy az anľsz előírásainak megfe-leljĺtnk. Szeptember 12-tőI szeletnénk az

étkeztetest zavaľtďanul biztosítaĺri.

A javítás ,költs égc 3|7 .625 ,: Ft, melyĺe előiranyzatot kériink. a 2 db arajanlatot.)

Budapest, 201l. szeptember 08.

Tisztelettel:
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