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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
2007. január 24.   
’56-os Emlékbizottság ülése 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának méltó megünneplésére létrehozott 
bizottság az utolsó ülésén egyhangúan elfogadta a szervezet tevékenységéről szóló képviselő-
testületi beszámolót és ezzel befejezte a munkáját. 
 
2007. január 25.   
A Csepeli DÖK ülésén részt vett a polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester. A polgármester 
aláírta a diákpolgármesterrel a 2007. évi együttműködési megállapodást, majd Orosz Ferenc az 
önkormányzat 2007. évi célkitűzéseiről és költségvetéséről adott tájékoztatást. 
 
2007. január 30.   
Bácsi Andrásné, csepeli lakost köszöntötte a polgármester születésének 100. évfordulója 
alkalmából. 
 
2007. február 1.   
Bizottság elnöki értekezlet keretében készítették elő a testületi ülés napirendjeit. 
 
Az önkormányzat a január havi bérek, juttatások kifizetéséhez február 1-én és 2-án 230.867 eFt 
bérhitelt vett igénybe. 
 
2007. február 2. 
DÖK Jónap 
A Csepeli Diákönkormányzat a Radnóti Miklós Művelődési Házban tartotta meg hagyományos 
rendezvényét. A műsorban 20 produkciót mutattak be a kerület iskolái. A rendezvényt DISCO zárta. 
 
Civil nap 
A Csepeli Rákóczi Kertben tartották meg az idei Civil Napot, amelyen Fodor Tamás, az intézmény 
vezetője ismertette a civil és közösségi ház 2007. évi szakmai programtervét. Bényei Andrásné, a 
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója beszélt a kormányzati 
civil stratégiáról. Ezt követően került sor a Kertész Tibor díjjak átadására. Az év civilje díjat Hajder 
Ferenc kapta, míg a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete lett az év civil szervezete. Az év 
támogatójának  Kajmádi Józsefet választották. 
 
Művésztanárok hangversenye 
A Csepeli Zenélő Gyermekek Alapítvány a T-COM Zeneházban tartotta művésztanárainak 
hangversenyét, amelyen Tessarini, Csajkovszkij, Jean Baur, Satie, Beethoven, Dvorák, Millöcker és 
Verhey művek csendültek fel. A koncerten fellépett az önkormányzat vegyeskara is. 
 
2007. február 4. 
Kiállítás megnyitó a Király-Erdei-Műhelyben 
A Király-Erdei-Műhelyben Erdei Éva művészeti vezető köszöntőjét követően Pató Róza 
szobrászművész nyitotta meg Benedek Ákos és Hargitai Ottó szobrászok „Portrék & fantáziák” című 
kiállítását. 
 
2007. február 6.  
Önkormányzati Kupa Sakk verseny I. forduló 
A hét fordulós sakkverseny 1. fordulóját _felnőtt versenyzők részvételével a Csepel SC Szabadidő 
Klubjában szervezték. Ebben a fordulóban 26 versenyző indult. Az 1. fordulót Vértes Zoltán 10 ponttal 
nyerte. 
Varga Józsefné, csepeli lakost köszöntötte a polgármester születésének 100. évfordulója alkalmából. 
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2007. február 7.  
AMI kiállítás megnyitó  
A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája képző- és iparművészeti ágon tanuló diákok első 
félévben készített munkáiból rendezett kiállítást Körömi Gábor és Geisbühl Tünde köszöntő szavait 
követően Erdei Éva festőművész nyitotta meg. A megnyitón levetítették a Karácsony Sándor Általános 
Iskola fotó-videó tanszakos alapfok ötödik évfolyamos tanulóinak, valamint a Kék Általános Iskola 
fotó-videó tanszakos alapfok harmadik évfolyamos tanulóinak, Illyés Gábor tanár úr tanítványainak  
filmjét is. 
 
Gazdasági Fórumot tartott az önkormányzat vezetése a kerületben működő gazdasági szervezetek 
(BKIK Csepeli Szervezete, Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok 
Szervezete stb.) és néhány csepeli vállalkozó részvételével. A fórumon az önkormányzat helyzetéről, 
a 2003-ban elfogadott gazdasági stratégiai kibontakozási program kivitelezésének tapasztalatairól volt 
szó. 
 
Az önkormányzat vezetése az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend vezetőit látta vendégül. 
 
2007. február 8.  
dr. Demszky Gábor főpolgármester a Csepelen épülő központi szennyvíztisztító területén tartott 
tájékoztatót. A rendezvényen megjelent a polgármester is, aki válaszolt a sajtó képviselőinek 
kérdésére is. 
 
2007. február 10.  
A csepeli vállalkozók báljára került sor a Danubius Grand Hotelben. A rendezvényen a 
polgármester, az alpolgármesterek és a képviselő-testület több tagja is megjelent. 
 
2007. február 12-15.  
Bizottsági ülések. 
 
2007. február 13.  
Ülést tartott a polgármester mellett működő Gazdasági Kabinet. Áttekintették az önkormányzat 2007. 
évi költségvetési helyzetét, több javaslatot tettek az önkormányzat, illetve a POHI hatékonyabb 
működésével kapcsolatban. 
 
Könyvbemutató a Csepeli Munkásotthonban 
A Csepeli Munkásotthon Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubjában mutatták be Lengyel Géza „Jég és 
Tűz között” című kötetét. A bemutatón közreműködött Németh Sándor előadóművész, valamint 
Slenker Magda és László Gyöngyvér, akik fuvolajátékukkal és énekükkel színesítették az eseményt. 
 
Farsang Kupa Sakk verseny 
A versenyt, amelyet Huvé Károly nyert, a Csepel SC Szabadidő Klubjában 24 felnőtt versenyző 
részvételével, a sakk szakbizottságunk vezetője segítségével rendezték. 
 
 
2007. február 14. 
Az OKIS Bizottság és az ágazat vezetőjével szakmai beszélgetésre került sor a közművelődés 
területén dolgozó munkatársak részvételével a közművelődési intézményrendszer, a hatékonyabb 
működés és gazdasági kérdések tárgyában. 
 
Csepeli Óvodák Szülői Estje 
A csepeli óvodák e napon tartották immáron hagyományos „Szülői estjüket”, ahol egy kellemes 
családi programmal köszönték meg a szülői munkaközösségekben legaktívabban dolgozó szülők 
munkáját. A programban „Csupaháj, Nyakigláb, Málészáj” című népmesét mutatta be a Nagy Imre 
ÁMK Óvoda nevelőtestülete, majd farsangi táncházba voltak hivatalosak a jelenlévők. Az esemény 
alatt több óvoda összefogásában kézműves foglalkozást is szerveztek. 
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2007. február 15. 
 
Egészségügyi konferencia megrendezésére került sor az Egészségügyi Szolgálat területén. A 
konferencián részt vett és hozzászólt a polgármester. A konferencia témája az Egészségügyi 
Szolgálat hatékonyabb működésével kapcsolatok kérdések megvitatása. 
 
Lakossági tüntetésre került sor a POHI előtti területen. A csepeli lakosok által kezdeményezett 
tüntetés résztvevői petíciót nyújtottak át, melyet Gergely István, a VKB elnöke vett át. 
 
2007. február 16. 
Jótékonysági Bál a bölcsődés gyermekekért 
A Csepeli Munkásotthonban tartotta Jótékonysági bálját a Csepeli Bölcsődés Gyermekért Alapítvány. 
A bevételt 3 bölcsőde udvari játékainak és eszközeinek Európai Uniós előírásoknak megfelelő 
felújítására és átalakítására szánják. 
 
2007. február 19. 
Ülésezett a K.É.T. A Tanács ülésén az önkormányzat 2007. évi költségvetés tervezetének 
megvitatására került sor. A K.É.T. munkavállalói oldalának költségvetéssel kapcsolatos véleménye a 
testületi ülésen a helyszíni anyagok között kerül kiosztásra. 
 
Felsőtagozatos díjkiosztó az ÁMK-ban 
A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény a Nagy Imre ÁMK-ban rendezte meg a kerületi 
szaktárgyi versenyek díjazottjainak eredményhirdetését. A két angol, a kémiai, a könyvtárismereti, a 
meseíró, a „nyelvünkben élünk”, a helyesírási, a rajz és a népdaléneklési verseny első 3 helyezettjét 
jutalmazták, mintegy 130-140 gyermeket. A versenyeken kb. 5-600 fő vett részt. A díjkiosztón a 
népdalverseny első helyezett kórusa kis műsorral kedveskedett a megjelenteknek.  
 
Zenei Esték sorozat a Nagy Imre ÁMK-ban 
Zenés utazások régi korok világában: három évszázad zenéje három gitáron, a Phoinix gitártrió három 
részből álló előadássorozatának első koncertjét tartották „Az életöröm hangja: a csodálatos madrigál. 
A reneszánsz világa” címmel a Nagy Imre ÁMK színháztermében.  
 
2007. február 19-22. 
Bizottsági ülések. 
 
 
2007. február 
Labdarúgó Mini-Foci Bajnokság 
Szombatonként a Karácsony Sándor Általános Iskolában folynak a küzdelmek. Ebben a hónapban 3-
án, 11-én és 17-én három fordulót rendeztek meg. 
A Bajnokság állása:  1. RONSUK    27 pont 
                2. 1.FC.MULTIMOL     22 pont 
               3. AMPER        18 pont 
                4. S.FC             15 pont 
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KÖVETKEZŐ  IDŐSZAK  FELADATAI 

 
 

Február 21. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet 

Február 22. 10 óra Kerületi Védelmi Bizottság ülése 

Február 23. 19 óra A Karácsony Sándor Általános Iskola alapítványi bálja. 

Február 25. 17 óra A Király-erdei Műhely kiállítása a Kondor utcai kiállító teremben 

Február 26. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 

 14 óra Horváth Gyula alpolgármester fogadó órája 

 18 óra Zenei est az ÁMK-ban 

Február 27. 9 óra Képviselő-testületi ülés 

Március 1. 13 óra Bizottság elnöki értekezlet 

Március 5. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 

 14 óra Polgármesteri fogadó óra 

 18 óra Zenei est az ÁMK-ban 

Március 6. 10 óra Gazdasági Kabinet ülése 

Március 7. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet 

Március 8. 10 óra Vagyonfelügyeleti Tanács ülése 

 19 óra Nőnapi program a Munkásotthonban a POHI dolgozói részére 

Március 12. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 

 14 óra Dr. Szeles Gábor fogadó órája 

Március 12-14.  Bizottsági ülések 

Március 13.  A csepeli Olvasó Munkásklub rendezvénye a Munkásotthonban 

Március 14. 11 óra Sajtónapi köszöntő a POHI-ban 

 14 óra Március 15-i ünnepség az Áruház téren 

 15.30 Csepelért Díj átadás a Munkásotthonban 

Március 19. 14 óra Orosz Ferenc fogadó órája 

Március 20. 9 óra Képviselő-testületi ülés 

 
 
Budapest, 2007. február 16. 
                     Tóth Mihály 
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Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Ágazat 

 
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 

        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-4276-184.                               Honlap: 
www.csepel.hu
E-mail: csertus.m@budapest21.hu                            Fax:        (1)-276-4768                                 Portál: 
www.budapest21.hu
 Tárgy:  Két testületi ülés közötti beszámoló 
 
 
Tóth Mihály 

Polgármester úr 
– helyben – 

 

TÁJÉKOZTATÁS A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEKRŐL 
 
 
A két testületi ülés között eltelt időszakban az Igazgatási Ágazat vonatkozásában az alábbi fontosabb 
események történtek: 
 

- A Polgármesteri Hivatal új, az ún. KEIR követelményeinek megfelelő dokumentum- 
és iratkezelési rendszerének beszerzésére megindított közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2007. évi 1. számában. Az 
ajánlattételi határidő lejártáig - 2007. január 16-ig – 5 ajánlattevő nyújtotta be 
ajánlatát. Az eljárás keretében a tárgyalások lefolytatására január 24-től került sor, 
kettő tárgyalási fordulóban. Az eljárás nyertese a Professzionál Informatikai Zrt. lett. 
Az ajánlattételi felhívás és a szerződés alapján az új rendszer átadásának 
határideje 2007. december 14.  

- A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal – az ÖTM Kormányzati 
Iratkezelési Felügyeleti Osztályának felkérésére – kérdőíves felmérés formájában 
adatokat kért a Polgármesteri Hivatalokban jelenleg működő iratkezelési szoftverek 
jellemzőiről, a központi és kézi irattárakban tárolt iratmennyiségről, illetve a 
hardverellátottságról. A felmérés az elektronikus iratkezelés fokozatos 
bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében 
történt. 

- Január 22-én az ágazatvezető és a Városépítési irodavezető egyeztetést folytatott 
Osskó Andrással, a Fővárosi Földhivatal Földmérési osztályvezetőjével az 
önkormányzati érdekeltségű bejegyzést tartalmazó ingatlan-nyilvántartási adatok 
digitális átvételéről. 

- Január 31-én az ágazatvezető és a Csevak Kft. munkatársai tárgyalást folytattak 
Hevér Tiborral, az Avermann-Hungária Kft. marketing és minőségbiztosítási 
igazgatójával, valamint Szabó Bélával, a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. 
Vállalkozási irodavezetőjével – mint a kötelező közszolgáltatási tevékenységet 
végző vállalkozókkal – a 2007. évre tervezett hulladékgyűjtési közbeszerzési eljárás 
előkészítéséről.  

- Február 6-án az ágazatvezető részt vett a helyben központosított közbeszerzés – 
mint új beszerzési forma – tárgykörben rendezett szakmai továbbképzésen. 

- 2007. február 7. napjától a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadást lebonyolító 
szervezeti egységeinél megkezdődött a személyes, illetve telefonos ügyfelek 
anonim regisztrációja annak érdekében, hogy folyamatos és pontos adatok álljanak 
a hivatal rendelkezésére az ügyfélforgalomról. 
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Ügyfélszolgálati és Okmányiroda:  
- Az adóbevallási szabályok változása miatt rendkívül megemelkedett az ügyfélkapu 

regisztrációt igénylő ügyfelek száma. 
- A különböző kompenzációs jogosultsági feltételekre tekintettel – az elmúlt évek hasonló 

időszakához képest – szintén magas a lakcímváltozás-bejelentések száma is. 
 

 

Városépítési Iroda: 
– A 2006. év végi jogszabályi változások miatt szükségessé vált az építéshatósági ügyintézők 

belső oktatása, valamint a nyomtatványok átdolgozása. 
 
– A 2007. január 8-tól a Környezetvédelmi Csoport feladatkörébe emelt ebnyilvántartási 

feladatkör kapcsán megközelítőleg 1500 felszólító levél került kiküldésre a kerületben 
bejelentett ebek tulajdonosainak, a 2006-os veszettség elleni oltatás igazolására. Ezen 
feladat kapcsán a Csoport ügyfélforgalma megnégyszereződött. Az átvett feladattal 
egyidejűleg megkezdődött a kerületi ebnyilvántartás eddigi manuális (kartonos) 
adatbázisának elektronizálása egy erre a célra szolgáló szoftver felhasználásával. Az oltatás 
igazolásának elmaradása nagyszámú szabálysértési eljárás megindítása várható. Az 
állategészségügyi hatóság regionális-, valamint kerületi vezetője az ebnyilvántartás 
körülményeit 2007. február 8-án megtekintette: egyeztetés történt az állatorvosokkal való 
együttműködés hatékonyságának a növeléséről, valamint az idén esedékes ebösszeírás 
megszervezéséről. 

 
– Mint már korábban jeleztük, 2007. januártól 1, februártól 1, március közepétől pedig további 1 

fő építéshatósági ügyintéző távozik (távozott) az Irodáról. 
 

– A volt Csepel Művek területén, a Színesfém u. 19-21. házszám alatt lévő, ún. Nagykalapács-
csarnok tulajdonviszonyában 2006. év végén változás történt. Az épület városképi 
megjelenése, környezetére is veszélyes állapota hosszú idő óta kifogásolt. 2004. év elején 
hatósági eljárás indult, mely a műszaki felülvizsgálatot és az esetleges bontást célozta. Az 
igen rossz műszaki állapotban lévő, közel 6000 m2-es csarnok veszélytelenítési munkái most 
megkezdődtek, hatóságunk a tulajdonossal egyeztetést folytat. 2007. február 13-án helyszíni 
szemlén tekintettük meg az épületet, amelyet építési engedély birtokában fognak 
rekonstruálni. A tulajdonos vasáru nagykereskedelmi funkciót tervez a felújított épületben.  

 
 

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
 

Budapest, 2007. február 14. 
 
        Dr. Csertus Mónika 
              ágazatvezető 
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 

 
I. Egészségügyi Szakrendelő és Mentőállomás 
A Szakrendelő rekonstrukciója befejeződött. A használatbavételi engedélyt a XIX. Ker. 
Polgármesteri hivatal Építéshatósági Iroda kiadta. Az intézmény rendeltetésszerűen üzemel. 
A Szakrendelőhöz Mentőállomás épül, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) beruházásában. A 
Mentőállomás megépítéséért Csepel Önkormányzata az OMSZ-al kötött együttműködési 
szerződés keretében anyagilag is támogatja. 
A tervezési munkát és annak kts-ét az Önkormányzat vállalta. Továbbá a Mentőállomást 
körülvevő parkoló megépítését. Az építési engedélyt az OMSZ a XIX. ker. Polgármesteri Hivatal 
Építéshatósági Irodától megkapta. A kiviteli terveket az Egészségügyi Szolgálat biztosította. Az 
építkezés megkezdésére a terület rendelkezésre áll. Az OMSZ a kivitelezés megkezdésében a 
kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindította. 
 
II. Csepeli Gerincút 
Az ingatlanok megszerzési folyamata az utolsó fázisához érkezett, már csak két ingatlan 
kisajátítását végzi a Közigazgatási Hivatal. A Főváros megegyezett az Őt perlőkkel, és 
visszavonta keresetét a Közigazgatással szemben. A bontási munkák a bírósági határozatok 
beérkezte után tovább folytatódhatnak. A Földhivatalban folyik a megszerzett, lebontott 
ingatlanok művelési ágának megváltoztatása. 

 
III. Teherforgalmi Elkerülő út  
Az út építéséhez szükséges területek megszerzéséhez szükséges dokumentációk előkészítése 
megkezdődött. 
 
IV. Főtér rekonstrukció I. ütem (régi nevén POHI bővítése) 
Folytatódik a közös forráskutatási munka szerződött tanácsadónkkal, a Hitesy Bartucz Hollai 
Euroconsulting Kft–vel. Az előzetes információk alapján korábbi fejlesztési elképzelésünket a 
várható támogatásra számító pályázati tengelyeknek megfelelően alakítjuk. 
Az áprilisi testületi ülésre döntés-előkészítő Akcióterv kerül kidolgozásra, amely majd 
meghatározza a követendő irányokat. 
Megkezdődött a hivatal épületének tervezési munkáit indító közbeszerzési eljárás előkészítése. 

 
V. Csepel-Portál (régi nevén GVOP-2004-4.3.2. projekt) 
A TVÉ döntésének megfelelően folyamatban van a projekt zárójelentésének előkészítése. A 
támogató IT Kht. decemberben átutalta az utolsó támogatási összeget, ezt követően benyújtjuk 
lehívási kérelmünket a BM EU Önerő Alap felé, és ezzel a projekt teljes körűen lezárásra 
kerülhet. 
Előkészítés alatt van a 2007. évre szóló támogatói szerződés közbeszerzési eljárása. 
Márciusban megkezdődik Képviselő-testület és a bizottsági tagok oktatása a rendszer 
használatára, amelynek segítségével a testületi döntések előkészítése internet alapú portálon, 
elektronikus csoportmunkában folyhat. 
Az elmúlt napokban 8 –szorosára emeltük az internet sávszélességet és folyik a hivatali belső 
hálózat sebességének növelése is. 
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VI. Társasház felújítási pályázat 
41 benyújtott pályázatból 37 pályázat volt eredményes és részesült önkormányzati 
támogatásban. A nyertes társasházak a felújítási költségük 40%-át kapják vissza nem térítendő 
támogatásként, 15%-ot a Bp. Főváros Önkormányzata, 25%-ot Bp-Csepel Önkormányzata nyújt 
a társasházaknak. A nyertes társasházakkal a Megállapodást vissza nem térítendő támogatás 
nyújtásáról megkötöttük. Az eddig benyújtott számlák kifizetésre kerültek. A kifizetések 
folyamatosak. 
A pályázati rendszer további gondozásra – feladat megosztás kapcsán – átkerült a CSEVAK kft-
hez. 
 
VII. Panel program 
Panel program keretében az Önkormányzatunk 9 társasház felújítására – elsősorban 
nyílászárók cseréje és hőszigetelési munkákra – nyújtott be pályázatot. A pályázatokat 
bekerülési költségük 1/3 részével mintegy 120 mFt-al támogatta Önkormányzatunk. A 
minisztérium 8 pályázat esetében írt elő hiánypótlást. A hiányokat a pályázó társasházak 
pótolták, amelyet az Önkormányzat továbbított a kiíró minisztérium felé. A minisztérium a 
pályázatokat befogadta, és a befogadó nyilatkozatokat megküldte. 
A pályázati rendszer további gondozásra – feladat megosztás kapcsán – átkerült a CSEVAK kft-
hez. 
VII. UNDP-2006.-1,2,3,4 jelű pályázatok  
A fenti jelű pályázatok elkészültek, a kiíró szervhez beadásra kerültek. 
 

A Fejlesztési Csoport által gondozott aktuális pályázati témák 
 

Nr. A téma címe Státusz 
Fejlesztés  
br. értéke 
(mFt) (a) 

Effektív br. 
önrész (mFt) 

(b) 

Kihozatali 
tényező 

(a/b) 
1. Főtér rekonstrukció előkészületben ~ 2.500 ~375 6,7 
2. UNDP energia audit 

elkészítése elbírálás alatt 25 5 5 

3. 
E-learnig 

keretrendszer 
bevezetése 

elbírálás alatt 105 15,75 6,7 

4. HEFOP-2.2.1 
pályázat elbírálás alatt 19,802 0 - 

 
 
 
Budapest, 2007.02. 15. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A legutóbbi (2007. január 23. február 15-ig) Képviselő-testületi ülés óta a Városrendezési Irodát 
érintő munkákról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban adok tájékoztatást 

 
Január  
24. Csepeli temető egyezetés. 
 
24.Egyeztettem Kiricsiné Kertész Erika közreműködésével a szennyvíztisztító növényültetését, 
faültetését, a zárt medencék tetőkertjének kialakítására. 
 
29. A Főépítész Bartucz Saroltával a POHI bővítés és Városrehabilitáció témáiban egyeztetést 
tartott. 
 
29. 16.00 órakor Avarkeszi Dezső országgyűlési képviselő úr bevonásával Cselep és az 
Agglomerációs települések területfejlesztési összefüggéseit tekintették át. 
 
30. Csepeli temető tervezői egyezetést tartott a főépítész. 
 
Február 
1. A Főépítész részt vett a többpárti egyezetésen Csepel-Háros jövőjével kapcsolódóan eszmét 
cseréltek. 
 
2. A Főépítész úr a fővárosi Főépítész szerevezésében, az Önkormányzatok és 
Településfejlesztési Minisztérium képviselőivel az OTÉK követelmények módosításáról egész 
napos egyeztetésen vett részt a kerületek főépítészeivel. 
 
6. A Főépítész és a CSEVAK Kft ügyvezetői a Szigetcsúcs projektintegrált fejlesztési koncepció 
témában egyeztetésen vett részt a FŐPOHI szaktanácsadóival. 
 
8. A CSEVAK ügyvezetője és a Főépítész egyeztetetett a Duna-part vezetőivel a szabályozási terv 

megvalósításának egyes kérdéseiről. (MÁV iparvágány) 

Ez alkalommal tájékoztatom a Polgármester urat, hogy időközben a CSEVAK Kft. ügyvezetőjénél 

olyan egyeztetésen vettem részt korábbi időpontban, melyben a Duna utcával párhuzamosan, a 

Papírgyárból eladott telken esetlegesen PLUSZ Élelmiszer Áruház létesülte. 

13. A PLUSZ Élelmiszer Áruház létesítésével összefüggésben a főépítész megbeszélést folytatott a 

fejlesztőkkel, akik 1 példányban átadták a létesítendő áruház „Kereskedelmi Hatástanulmány”–t. 

16. A CSEVAK ügyvezetője és a Főépítész egyeztetést folytat(ot) a DUNACITY projekt (IX. – XX. 

Kerület) fejlesztőivel, az RSD menti fejlesztésekről. 

2007. február 15. 

 

         Dr. Polinszky Tibor 

              főépítész 
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