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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2020. 

(III.10.) határozatával a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága 

rehabilitációjának elvi támogatásáról döntött. 

A Képviselő-testület felkérte Bereczki Miklóst, hogy járjon közben a Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt.-nél és az azt fenntartó Fővárosi Önkormányzatnál, annak Közgyűlésében is, hogy 

fenntartóként és üzemeltetőként az alábbi feladatokat végeztessék el: 

a) a Gyáli-patak torkolatában felgyülemlett hordalékot távolítsák el a Duna medréből 

b) a Gyáli-patak további hordalékának Dunába történő lerakását akadályozzák meg a 

patak sodrásának csökkentésével és az ehhez szükséges műtárgyakat építsék ki. 

c) a Dél-pesti Szennyvíztisztító által kibocsájtott, tisztított szennyvizet vezessék át a Nagy-

Duna fősodormedrébe. 

d) akadályozzák meg a Molnár-árok felszín alatti és felszín feletti csapadékvíz 

hordalékának a Duna-medrébe történő lerakását. 

A határozat Képviselő Urat érintő része vonatkozásában, a végrehajtott feladatokról szóló 

beszámoló tekintetében, a folyó évi szeptemberi rendes, munkaterv szerinti ülés lett megjelölve, 

azonban – kérésemre - készült egy időközi, előzetes beszámoló az eddig megtett 

intézkedésekről. 

A Képviselő Úr által készített beszámoló jelen előterjesztés mellékleteként kerül csatolásra, 

amely beszámolóról kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését: 

 

Határozati javaslat:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …../2020. 

(VII. 14 .) határozata a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós 

képviselő által végrehajtott feladatokról szóló időközi  beszámoló elfogadásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által 

végrehajtott feladatokról szóló időközi beszámolót elfogadja.  

II. a 141/2020. (III.10.) határozat vonatkozásában, Bereczki Miklós képviselő által 

végrehajtott feladatokról szóló időközi beszámolót nem fogadja el.  

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2020. július 2.  

 

 

 

    dr. Kelemen Henrietta      Bese Ferenc 

   osztályvezető                                                                                 polgármester 

 az előterjesztés készítője      előterjesztő 

 

Mellékletek: - beszámoló   


