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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2015. július 30-i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat fűtőberendezések felújítására 

Előterjesztő:    Tóth József polgármester 

Készítette:       Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

   Hágen József intézményvezető 

Véleményezi:  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

Ikt. szám:         4020-3 /2015.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület a Polgár, Bem út 1.szám alatti 

ingatlan, melynek egy részét a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat használja, másik 

része közfoglalkoztatási programok bázishelyeként funkcionál. Ez az ingatlan biztosítja 

választások időszakában kettő szavazókör működését is.  

 

Az elmúlt évek során fűtési problémák merültek fel az épület helységeiben. Műszaki 

szempontból a fűtési berendezések (cserépkályhák) felülvizsgálata megtörtént a 

Városgondnokság részéről, melynek során megállapították, hogy a kályhák állapota sem  

biztonsági, sem esztétikai szempontból nem felel meg a követelményeknek. A samott réteg 

levált, repedezett, a kályhacsempék hézagai kiégtek, repedezettek, az ajtók deformálódtak, 

kilazultak. 

 

A foglalkoztató helységekben meglévő 2-2 db cserépkályha elbontása után, azok használható 

elemeit is figyelembe véve helységenként 1-1 db, a korábbiaknál nagyobb teljesítményű 

kályha kerülne beépítésre.  

A kályhakészítő mestertől kért árajánlat alapján a kályhák átépítésére darabonként bruttó 300 

e Ft, azaz összesen 600 e Ft forrásra van szükség.  

Ezen felújítási szükséglet a 2015. évi intézményi karbantartási feladatok között nem szerepel. 

 

Az épületrészek fűtési problémáját meg kell oldani, ennek érdekében javaslom, hogy a 

Képviselő-testület a cserépkályhák felújításához 600 e Ft összegű fedezetet biztosítson. Az 

összeg forrásaként a 2015. évi költségvetés általános tartaléka jelölhető meg. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Polgár, 2015. július 8. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóth József 

polgármester 
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Határozati javaslat 

………./2015. (……) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fűtőberendezések 

felújítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A Képviselő-testület a Polgár, Bem út 1.sz. alatti, közfoglalkoztatási bázishelyként,  

     illetve a Polgár Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt önkormányzati ingatlan 

     fűtőberendezéseinek előterjesztésben foglaltak szerinti munkálatainak elvégzésére 600 e Ft 

     összegű önkormányzati forrást biztosít a  2015. évi általános tartalék terhére.   

 

2) Felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron következő költségvetési 

rendelet módosításakor gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József  

polgármester 

 

 

 

 


