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ELŐTERJESZTÉS 

Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda vonatkozásában 

 
 
2018. november 29-én az elektromos hálózat túlmelegedése következtében tűz keletkezett a 
Legóvár óvodában. Személyi sérülés nem történt, a konyha, mosókonyha, logopédiai szoba, 
raktárhelyiség nagy mértékben, a szomszédos helyiségek (mellékhelyiség és a tornaszoba) 
kisebb mértékben rongálódtak meg, a hő és a füst hatására.  
 
A keletkezett károk felmérés megtörtént. 
Ahhoz, hogy a tagintézményt 2019. év elején rendeltetésszerűen használatba lehessen 
venni, az Önkormányzat megindította a helyreállítási munkálatokat, valamint a 
megsemmisült eszközök pótlását. 
Ezek költségvonzata az alábbiak szerint alakul: 
- a kiégett rész felújítása, újra építése    - bruttó  3.810 eFt 
- teljes épületet festeni szükséges az újraépítés után.  - bruttó  3.150 eFf 
- a megsemmisült tárgyak pótlása    - bruttó 11.459 eFt 
  Összesen.         18.419 eFt 
 
A megsemmisült tárgyak pótlásánál 3 csoportszoba – a kötelező eszköz felszerelési jegyzék 
alapján történő – berendezése került számításra, az egyéb eszközök pótlása a 2019-es 
évben fog megtörténni, melynek fedezetét az intézmény költségvetésében kell biztosítani.  
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 8.100 eFt vis maior tartalékkeretet biztosít, mely 
nem fedezi a keletkezett károkat, így a hiányzó 10.319 eFt-ot az általános tartalékkeret – 
évközbeni többletfeladatok tartalékkeretből szükséges átcsoportosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! 

 

Biatorbágy, 2018. december 14. 

  

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

 



 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (XII. 17.) határozata 

 
Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda vonatkozásában 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda Legóvár 
Tagóvodájának helyreállítási feladatait. 

1., A Képviselő-testület a helyreállítási munkák, illetve a kötelező eszközpótlások 
fedezeteként a tartalékkeret vis maior 8.100 eFt összege mellett 10.319 eFt-ot biztosít az 
általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatok keretösszeg terhére. 

2., A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének összeállításakor forrást biztosít 
a Benedek Elek Óvoda számára, a megsemmisült eszközök - kötelező eszköz felszerelési 
jegyzéken felüli részérnek – pótlására. 

 
 
Határidő: azonnal, 2019. évi költségvetés összeállításakor 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály, Városgondnokság, Pénzügyi Osztály, Intézmény 
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