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Tisztelt Képviselő - testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatai közé tartozik a lefolyástalan területek 
víztelenítése feladat. A 2010. évi elfogadott költségvetés alapján a rendelkezésre álló összeg 
10 000 eFt, melyből 3 000 eFt céltartalék lett képezve. A keretösszeg így 7 000 eFt. A 
szerződés 2010. december 31-ig hatályos. 
 
2010. év eddig eltelt időszaka az átlagosnál csapadékosabb volt. 2010. szeptember 30-ig 
benyújtott számlák összege 5 794 eFt, mely 6 228 m3 víz szállítását jelentette. A maradvány 
érték ez alapján év végéig csak 1 206 eFt lenne a céltartalékkal csökkentett összeghez képest. 
A várható ugyancsak csapadékos őszi időjárás miatt valószínűleg nem lesz elegendő a 
maradvány, ezért szükség lenne a 3 000 eFt összegű céltartalék felhasználására. 
 

Tisztelettel kérem a Képviselő - testületet, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata feladatai közé tartozó lefolyástalan területek víztelenítése tárgyú feladat 
folyamatos elvégzésének biztosítására a 2010. évi költségvetés terhére tegye lehetővé a 2 %-
os céltartalék, azaz 3 000 eFt felhasználását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 

 
 
 

         Németh Szilárd 
polgármester 
 
 

 
 
 

 
 



Határozati javaslat:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 
lefolyástalan területek víztelenítése tárgyú feladat ellátására a 2010. évi költségvetésében 
biztosítja a feladat 2%-os céltartalékának felhasználását, azaz 3 000 eFt-ot. 

Határidő: 
elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2010. évi költségvetési rendeletben 
   

Felelős: Németh Szilárd  polgármester   
végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető                             
 Werner Péter  vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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