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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tisztelt Képviselő-testület különböző forgalomtechnikai feladatok építésére fedezetet 
biztosított. Ezen feladatok közül a Kassai utca – Katona József utca jelzőlámpás csomópont 
kiépítés és a Kölcsey utca – Völgy utca – Erdőalja utca jelzőlámpás csomópont kiépítés 
kivitelezések bonyolítására vállalkozói szerződést kötöttünk. A két csomópont építése 
elkészült, a kivitelezések költségei kifizetésre kerültek. Összességében a bonyolítás 
költségei is rendelkezésre állnak a két feladat esetében, de míg az eddigi kifizetések utáni 
maradvány a Kassai utca – Katona József utca csomópont esetében a csomópontra 
vonatkozó bonyolítói költségnél alacsonyabb, a Kölcsey utca – Völgy utca – Erdőalja utca 
csomópont esetében a csomópontra vonatkozó bonyolító költségnél magasabb összegű, 
ezért a feladatok között technikai – többlet fedezet igénnyel nem járó – átcsoportosításra van 
szükség az alábbiak szerint:  

 
 

 
feladat megnevezése 

fedezetet biztosító 
határozat száma 

 előirányzat 
(eFt) 

  
módosítás 

(eFt) 

 módosított 
előirányzat 

(eFt) 
Kassai u. – Katona József 

utca jelzőlámpás 
csomópont építése, Kossuth 

Lajos utca – Völgy utca 
jelzőlámpás csomópont 

építése, Rákóczi téri 
gyalogos-átkelőhely 

kiépítése, Szent István út – 
Martinász utca gyalogos-

átkelőhely kiépítése 
17/2007 (I.23.); 

368/2010 (VI. 15.)         71 157           +500    71 657
 Kölcsey u. – Völgy utca –
Erdőalja utca jelzőlámpás 

csomópont kiépítése 
252/2008.(IV.17.) 
225/2009.(IV.16.)       20 500         -500           20 000 

összesen:          91 657        0    91 657
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti táblázatokban szereplő – többlet 
fedezetigénnyel nem járó – átcsoportosításokhoz hozzájárulni szíveskedjenek. 

 
  
 
 Werner Péter 

                                                                         vezérigazgató 
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Határozati javaslat: 
 
 

Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Kassai u. – Katona József utca jelzőlámpás csomópont építése, Kossuth 
Lajos utca – Völgy utca jelzőlámpás csomópont építése, Rákóczi téri gyalogos-
átkelőhely kiépítése, Szent István út – Martinász utca gyalogos-átkelőhely 
kiépítésére biztosított fedezet és a Kölcsey u. – Völgy utca – Erdőalja utca 
jelzőlámpás csomópont kiépítésére biztosított fedezet egymás közötti 
átcsoportosítását jóváhagyja az alábbi táblázat szerinti bontásban: 

 

 
feladat megnevezése 

fedezetet biztosító 
határozat száma 

 előirányzat 
(eFt) 

  
módosítás 

(eFt) 

 módosított 
előirányzat 

(eFt) 
Kassai u. – Katona József 

utca jelzőlámpás 
csomópont építése, Kossuth 

Lajos utca – Völgy utca 
jelzőlámpás csomópont 

építése, Rákóczi téri 
gyalogos-átkelőhely 

kiépítése, Szent István út – 
Martinász utca gyalogos-

átkelőhely kiépítése 
17/2007 (I.23.); 

368/2010 (VI. 15.)         71 157           +500    71 657
 Kölcsey u. – Völgy utca –
Erdőalja utca jelzőlámpás 

csomópont kiépítése 
252/2008.(IV.17.) 
225/2009.(IV.16.)       20 500         -500           20 000 

összesen:          91 657        0    91 657
 
 
 
 Felelős: Németh Szilárd  polgármester 
 Végrehajtás előkészítéséért:  Werner Péter vezérigazgató 
                                         Halmos Istvánné  ágazatvezető 

 Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                            végrehajtásra:  2011. április 30. 
 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet  
 

1. Az előterjesztés egyeztetve Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezetővel. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2010. 10. „                „ 
 
 
 Halmos Istvánné sk. 
  ágazatvezető 
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