BUDAPEST XXI.
KERÜLET

CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Készítette:

Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető

Előterjesztő: Tóth Mihály
polgármester
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr.Szeles Gábor
Elfogadom ezt a
dokumentumot
2007.03.13
10:48:38 +01'00'

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi 066. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 03. 26.

2007. március hó 13. nap

Testületi ülés időpontja:
2007. március 26.

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször
módosított - 5/1995.(III.07.)Kt számú rendelet 21. § (2) bekezdése alapján kérem, hogy a
Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2007. március 13.

T ó t h Mihály
polgármester
Határozati javaslatok:
1.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
653/2004.(XII.14.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2008. márciusra módosítja.
Határidő:
Felelős:

2.)

elfogadás:
azonnal
végrehajtás: azonnal
Tóth Mihály polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
154/2007.(II.20.)Kt határozatát a következőképpen módosítja:
„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Csepel-szigeti Gerincút és a Csepeli Tehermentesítő út egységes projektet képvisel. A
két út közvetlen találkozása érdekében készült módosított útvonal, a korábbi tervhez
képest, többlet kisajátítás költségét átvállalja. A költség vonzatnagyságának
előirányzatára a 2007. év júniusi képviselő-testületi ülésen, a Csepeli Tehermentesítő
út kisajátításával kapcsolatos javaslat tárgyalásakor visszatér.
Határidő:
Felelős:
Határidő:
Felelős:

3)

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:
végrehajtásért:

azonnal
2007. év júniusi Kt ülésig
Tóth Mihály polgármester
Szlávik Zoltán fejlesztési főtanácsadó”

elfogadás:
azonnal
végrehajtás: azonnal
Tóth Mihály polgármester

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az
ismertetett, de még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben
történő teljesítésére a felelősök figyelmét felhívja.
Határidő:
Felelős:

elfogadás:
azonnal
végrehajtás: azonnal
Tóth Mihály
polgármester

A határozati javaslatok elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata
szükséges.
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2002. május 28. Képviselő-testületi ülés
Napirend 5. pontja:
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló többször módosított
10/1996.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
252/2002.(V.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterületek rendjéről
és használatáról szóló, többször módosított 10/1996.(III.26.)Kt. számú rendelete 4. számú
mellékletében szereplő ebfuttató helyek kiépítésére és üzemeltetésére megvalósítási
programot dolgoztat ki - lakótelepen belül további ebfuttatásra alkalmas helyek kialakításával
- és ütemezve szerepelteti azt az éves költségvetéseiben.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadás:
végrehajtás:

azonnal
folyamatos,
első ütemben a 2003.évi költségvetés készítésének időpontjáig.
Tóth Mihály polgármester

Az Óvoda utca - Zrínyi utca által határolt területen az ebfuttató helyek kiépítése megtörtént.

2004. március 23. Képviselő-testületi ülés
Napirend 5. pontja:
Javaslat a kerület zöldfelület fejlesztési és játszótér fejlesztési programjára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
120/2004.(III.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008-ig tartó játszótéri
programot az alábbiak szerinti ütemezéssel elfogadja:
(1.) A 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet értelmében a játszószerek felülvizsgálatának azonnali
megkezdése.
A játszóterek, játszó eszközök felújításának, felmérésének javasolt sorrendje:
1. Veszélyes, előírásoknak nem megfelelő játszóeszközök leszerelése. (CSEVAK Kft.)
2. Megszüntetendő játszóterek leszerelése. (CSEVAK Kft.)
3. Felújításra, fejlesztésre kijelölt játszóterek jelenlegi állapotának felmérése.
(Előírásoknak megfelelő külső vállalkozó)
Határidő:
2005. június 30.
(2.) Vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a felújítások elvégzése
Határidő:
2008. december 31.
(3) Vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a balesetveszélyes, bontásra ítélt játszószerek azonnali
felszámolása, eltávolítása
Határidő:
folyamatos
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(4.) Játszóterek terveztetése
Határidő:
2004-től folyamatosan
(5.) Éves szinten a pályázatok feltételeinek biztosításához önrész elkülönítése
Határidő:
2004-től folyamatosan
(6) Új központi játszóterek építése
Határidő:
2004-től folyamatosan (évenként legalább 2)
(7) A GKM rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében évente el kell végeztetni a játszótéri
eszközök ellenőrzését a kijelölt szervezettel.
Határidő:
folyamatos
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a fenti ütemezés szerint
Tóth Mihály polgármester

(1.)

A 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében 2005. július 30-ig el
lett végeztetve. (2005. VI. 22.)
1.,2. Veszélyes, előírásnak nem megfelelő játszóeszközök leszerelése, játszóterek
bontása közbeszerzési pályázat keretében. Ez évben 22-28 db-ra kerül sor.
3. Megtörtént.
(2.)
Vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a felújítások elvégzése a 78/2003.(XI.27.) GKM
rendelet 9.§ (5) bekezdése értelmében 2008. december 31-ig folyamatosan történik.
(3.)
Minden bontási munka, helyreállítás (zöldfelület kialakítás a helyszínen)
közbeszerzési pályázat kiírása alapján történt, történik, a biztosított összegeknek
megfelelően.
(4.)
Két új játszótér és négy zöldfelület felújítási, kiviteli terve készült el.
Bajcsy Zs. úti lakótelep, Királymajori lakótelep (játszótér, zöldfelület), Csete Balázs –
Zsák Hugó lakótelep, Áruház téri zöldfelület felújítási, kivitelezési terve elkészült.
Áruház tér felújítása ez évben kivitelezésre is kerül.
(5.)
Pályázathoz szükséges önrész biztosított 2006-ban. (29 MFt)
(6.)
Ez évben az Óvoda utcain kívül nincs tervezve másik. (Öt játszótér, két dühöngő
felújítása előkészítésben – ez évi átadásra.)
(7.)
A 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében évente elvégeztetjük
a játszótéri eszközök ellenőrzését. (Keretszerződés-kötés van az Anyagvizsgáló Rt.-vel a
feladat elvégzésére.)

2004. december 14. Képviselő-testületi ülés
Napirend 19. pontja: (243. sz. előterjesztés)
Javaslat a Dél-budapesti Kerületek Területfejlesztési
megállapodás-, és alapító okirat tervezetének elfogadására
Előterjesztő: dr. Borsány György alpolgármester
653/2004.(XII.14.)Kt

Önkormányzati

Társulás

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Dél-budapesti
Kerületek Területfejlesztési Önkormányzati Társuláshoz. A Dél-budapesti Kerületek
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megállapodás-, és alapító okirat tervezetét
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jóváhagyja, egyben hozzájárul a társulás hivatalos bejegyzéséhez szükséges jogi eljárás
megkezdéséhez.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra:(azonnal)
Tóth Mihály
polgármester
Végrehajtásért felelős

2006. december 31.
a 38/2006.(I.24.)Kt határozattal módosítva
Kovács Attila

EU koordinátor

A társulást létrehozó kerületek közül 3 önkormányzat Képviselő-testületi ülésen már elfogadta az
alapító okirat és megállapodás-tervezetet, s jóváhagyta a társuláshoz való csatlakozást. A többi
kerület esetében jelenleg folyamatban van a testületi ülésekre történő beterjesztés, az említett
dokumentumok elfogadtatása.
Ezen túlmenően Budapest-Csepel Önkormányzata hivatalos levélben felkéri a Fővárosi
Közigazgatási Hivatal vezetőjét, hogy törvényességi szempontból vizsgálja át az említett
dokumentumokat és tegyen észrevételeket.
A Képviselő-testület által jóváhagyott dokumentumokat a Fővárosi Közigazgatási Hivatalnak
megküldtük törvényességi észrevételek kérése céljából. A Fővárosi Közigazgatási Hivatal a
dokumentumokkal kapcsolatban tartalmi jellegű ajánlásokat tett, azokat a törvényességi
szempontok betartásával szükséges beépítenünk az említett dokumentumokba.
A Fővárosi Közigazgatási Hivatal által megfogalmazott ajánlásokat beépítettük a
dokumentumokba. A változtatások átvezetésre kerültek, az egyeztetés a kerületekkel
folyamatban van.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a végrehajtás határidejét 2008. márciusra módosítani.

2005. június 21. Kt határozatok
Napirend 16. pontja:
(120. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gerincút megépítésével kapcsolatban kötött megállapodással összefüggő további
feladatokra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
324/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztést
elfogadja. Felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a Megállapodás - csepeli önkormányzatra
vonatkozó részének - végrehajtását szervezze és irányítsa.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja:
(113. sz. előterjesztés)
Javaslat vezetékes energiahordozók beszerzésére
projektekben való részvételre.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
330/2005.(VI.21.)Kt
a)

irányuló

keretmegállapodásos

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete ajánlatkérői minőségben
nyilvánítja ki részvételi szándékát, a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati
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Szövetsége (BKKÖSZ) által 2005. március 23-án kezdeményezett, vezetékes
energiahordozók közös beszerzésére irányuló projektekben.
b)

Az a) pontban meghatározott részvételi szándék a - közös beszerzés konkrét feltételeit
rögzítő - keretmegállapodás létrejövetelétől függően, - határozatlan időre érvényes.

c)

Az a) pont szerinti részvételi szándékhoz kapcsolódóan, az Önkormányzat
kötelezettséget vállal arra, hogy a majdani eredményes és érvényes közbeszerzési
eljárás bíráló bizottsága által nyertesnek javasolt ajánlatot elfogadja; és felkéri a
Polgármestert, hogy a kiírásban megjelölt időpontra intézkedjen a beszerzés tárgyát
képező energiahordozó tekintetében fennálló aktuális közüzemi szerződések
felmondásáról.

d)

(1)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az a) pontban
meghatározott projektek lebonyolítására irányuló, a BKKÖSZ által kiírt közbeszerzési
eljárás nyertesét (továbbiakban: bonyolító) a résztvevő önkormányzatokkal együttesen
bízza meg; valamint pozitív javaslatot tartalmazó szakvélemény esetén a Képviselőtestület jóváhagyását követően a keretmegállapodást írja alá.
(2)
Az egyes energiabeszerzési projektekkel kapcsolatosan az Önkormányzat
terhére az alábbi kötelezettségvállalási mértékek irányadók:
legfeljebb a becsült érték 1,2 %-ában meghatározott, de minimum egymillió
forint/év
bonyolítói honorárium;
- a költségmegtakarítás 10 %-át, mint eredményességi részesedés;
- az átállással felmerülő (mérlegköri-, távleolvasási- és informatikai stb.) szükséges
költségek fedezetére legfeljebb kettőmillió forint beruházási kötelezettségvállalás.

e)

(1)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a 2004. és 2005.
évre vonatkozó tény, valamint tervadatok alapján - 2005. június 30-ig közölje a
bonyolítóval, illetve annak hiányában a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati
Szövetsége soros elnökével,* a XXI. Kerület önkormányzati intézményeinek 2006.
évre vonatkozó, reálisan becsülhető összesített energiafogyasztási igényét.
(2)
A 2. számú melléklet szerinti összesített kimutatásban, mind a vezetékes
földgáz, mind a vezetékes villamos energia viszonylatában, az Önkormányzat által
alapított (felügyelt, kezelt stb.) helyi önkormányzati költségvetési szervek (intézmény,
gazdasági társaság, alapítvány, részleg stb.)
összesített fogyasztása mértékét
szükséges közölni.
_______________________
* a BKKÖSZ soros elnöke Szabados Ákos – Budapest Főváros XX. Kerületének
polgármestere;
postacím: 1201 Kossuth Lajos tér 1. Fax: 283 00 61; e-mail: bkkosz @ pesterzsebet.hu
elfogadva
Határidő:
Felelős:

értelemszerű, illetve az e) pont tekintetében 2005. június 30.
Tóth Mihály
polgármester
Végrehajtásért:
Zsiláné Bara Éva
irodavezető

Az újbóli adatszolgáltatás megtörtént a 2006. évben. Aláírásra került az 1000 sz. Ügyvédi
Irodával egy a villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának
megszervezésére és a jogi feladatok ellátására Ügyvédi megbízási szerződés 2006. májusában.
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Napirend 23. pontja:
(126. sz. előterjesztés)
Javaslat a 209466, 209468/1 és a 209468/2 HRSZ-Ú (1212 Bp. Dunadűlő 17.) ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vételére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
342/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunadűlő 17. sz.
alatti, 209466, illetve a 209468/1 és 209468/2 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülését kezdeményezi.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

343/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth
Mihály polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti ingatlanok
tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

344/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti ingatlanokat a
helyi sportlétesítmények fenntartása és működtetése, a 2004: I. tv. 55. §. L. c. szakasza
alapján meghatározott önkormányzati feladat színvonalasabb ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni, azokat a kerület sportkoncepciója céljainak megvalósítására kívánja
felhasználni.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

345/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját költségén
vállalja a fenti ingatlanok környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését,
és a nevezett ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott
bármely követeléséről.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester
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346/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja a fenti
ingatlanok tulajdonba adásától számított öt éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől
kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél
megvalósulásáról, illetve az ingatlanokkal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

347/2005.(VI.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben a fenti ingatlanok
bármelyike az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított öt éven belül értékesítésre
kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át az önkormányzat a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságnak átutalja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

A 342-347/2005.(VI.21.)Kt számú határozatok (6db) végrehajtása folyamatban van. 2005.
augusztus 18-án a KVI Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság felé a kérelem és annak
mellékletei benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstárral a tárgyalások folyamatban
vannak. Döntés még nincs.

2005. november 15. Képviselő-testületi ülés
Napirend 6. pontja: (176. számú előterjesztés)
Javaslat a 2006. évre vonatkozó út- és közműépítések, illetve közlekedésfejlesztési,
forgalomtechnikai beszerzési programtervek elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
505/2005.(XI.15.)Kt

HATÁROZAT

a.) Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2006.
évre szóló „XXI. ker., Hollandi úti főgyűjtő II. ütem szennyvízcsatorna” beszerzési
programtervet.
elfogadva
Felelős:

elfogadásért:
végrehajtásért:

Tóth Mihály
Zsiláné Bara Éva

Határidő: elfogadásra:
a fedezet biztosítására:
végrehajtásra:

polgármester
Beruházási irodavezető

azonnal
2006. évi költségvetési rendelet
(2006. december 20.) 2007. március 31.
a 623/2006.(XII.19.)Kt határozattal módosítva
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b.) Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a „XXI. ker. Hollandi úti főgyűjtő II. ütem szennyvízcsatorna”
program központi céltámogatás pályázatát készítse elő.
elfogadva
Felelős:

elfogadásért:
Tóth Mihály
végrehajtásért: Zsiláné Bara Éva
Határidő: 2005. decemberi testületi ülés

polgármester
Beruházási irodavezető

A XXI. ker. Hollandi úti főgyűjtő II. ütem szennyvízcsatorna beruházás elkészült.
506/2005.(XI.15.)Kt

HATÁROZAT

a.) Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2006.
évre szóló „XXI. ker., Ady E. u. – Kiss J. alt. U. – Táncsics M. u. – Deák F. u.
tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna” beszerzési programtervet.
elfogadva
Felelős:

elfogadásért:
Tóth Mihály
polgármester
végrehajtásért: Zsiláné Bara Éva
Beruházási irodavezető
Határidő: elfogadásra:
azonnal
a fedezet biztosítására: 2006. évi költségvetési rendelet
végrehajtásra:
(2006. december 20.) 2007. március 31.
a 624/2006.(XII.19.)Kt határozattal módosítva
b.) Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
Polgármestert, hogy a „XXI. ker., Ady E. u. – Kiss J. alt. U. – Táncsics M. u. – Deák
F. u. tehermentesítő főgyűjtő szennyvízcsatorna” program központi céltámogatás
pályázatát készítse elő.
elfogadva
elfogadásért:
Tóth Mihály
végrehajtásért: Zsiláné Bara Éva
Határidő: 2005. decemberi testületi ülés
Felelős:

polgármester
Beruházási irodavezető

A XXI. ker. Ady E. u – Kiss J. alt. u. – Táncsics M. u – Deák F. u. tehermentesítő főgyűjtő
szennyvízcsatorna elkészült.

2005. december 13. Képviselő-testületi ülés
Napirend 23. pontja:
Egyebek
- Javaslat a 213.002/3. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére (230.
sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
609/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áht. 109/K. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest, XXI. kerület 213.002/3. hrsz. alatti ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a határozati javaslat elfogadását követő 8 napon belül
Tóth Mihály polgármester

610/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth
Mihály polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest, XXI. kerület
213.002/3. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának Budapest-Csepel Önkormányzata részére
történő megszerzése érdekében.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a határozati javaslat elfogadását követő 8 napon belül
Tóth Mihály polgármester

611/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Budapest, XXI. kerület
213.002/3. hrsz. alatti ingatlant Budapest-Csepel Önkormányzata 1990. évi LXV. törvény 8.
§-ában meghatározott településrendezés, az épített és természeti környezet védelme
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a Fővárosi
Szabályozási Kerettervről szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban a
csatlakozó lakóparkok (Erdősor és Csillagtelep) intézményi zöldterületének biztosítása céljára
felhasználni.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

612/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Budapest, XXI. kerület
213.002/3. hrsz. alatti ingatlan igénylése összhangban van a kistérségi területfejlesztési
koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint Budapest-Csepel
Önkormányzata egyéb fejlesztési programjaival.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

613/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját költségén vállalja a
fenti ingatlanok környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és a
nevezett ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely
követeléséről.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester
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614/2005.(XII.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Budapest, XXI. kerület
213.002/3. hrsz. alatti ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át, a tulajdonjog
megszerzését követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot
a hasznosítási cél megvalósulásáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési
szándékáról.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

2005. december 14-én a Kt határozatainak megfelelően az ingatlan önkormányzati tulajdonba
kerülését kezdeményeztük a Kincstári Vagyonigazgatóság Közép-Magyarországi Regionális
Igazgatóságánál.

2006. február 21. Képviselő-testületi ülés
Napirend 12. pontja (12. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Kft. lakbér és külön szolgáltatások díjhátralékaira vonatkozó saját
behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
103/2006.(II.21.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Kft. a saját
behajtási tevékenységéről évente készítsen beszámolót és azt a Képviselő-testület elé terjessze
be.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: évente a februári képviselő-testületi ülés 2007. márciusi Kt ülés
a 188/2007.(II.20.)Kt határozattal módosítva
Tóth Mihály polgármester

2006. április 25. Képviselő-testületi ülés
Napirend 6. pontja (50. sz. előterjesztés)
Javaslat az északi terület értékesítéséből származó bevétel további felhasználására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
176/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja az előterjesztésben
2007. január 1. utáni időszakra megfogalmazott pénzfelhasználási elveket.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: az éves költségvetési rendelet elfogadása.
Tóth Mihály polgármester
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Napirend 8. pontja (61/1. sz. előterjesztés)
Javaslat fedett uszoda építésére Csepelen
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
180/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Strand
területén a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. beruházásában létesítendő - a mellékelt
„Pénzeszköz
végleges
átadására”
vonatkozó
MEGÁLLAPODÁS-ban
rögzített
paraméterekkel rendelkező - fedett uszoda költségeinek közös fedezése érdekében bruttó 400
mFt-ot átad a beruházó részére.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: pénzeszköz átadási megállapodás szerint
Tóth Mihály polgármester

A szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént, és átadásra került a BGyH Rt.
részére.
181/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 180/2006.(IV.25.)Kt
sz. határozat szerinti bruttó 400 mFt összeget az északi terület értékesítési bevétel terhére
számolja el.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal
Tóth Mihály polgármester

Elszámolásra majd a pénzeszköz átadása után kerül sor.
182/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Orosz Ferenc módosító javaslatára úgy dönt, hogy a pénzeszköz átadási megállapodás aláírásának határideje 2006. 05. 05. helyett
2006. 06. 01. és az üzemeltetési megállapodás aláírásának határideje 2007. 05. 05. helyett
2006. 06. 01. legyen.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

A pénzeszköz átadási szerződés aláírása az önkormányzat részéről megtörtént. Az
üzemeltetési megállapodás vonatkozásában a 375/2006.(IX. 19.)Kt határozat érvényes.
183/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a 182/2006.(IV.25.)Kt. sz. határozat
módosításával – felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Rt-vel – az uszoda beruházásához történő hozzájárulás érdekében – a bruttó 400 mFt
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírására.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: pénzeszköz átadási megállapodás
üzemeltetési megállapodás
Tóth Mihály polgármester

2006. 06. 01.
2006. 06. 01.

Tóth Mihály polgármester a szerződést aláírta.
184/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a 183/2006.(IV.25.)Kt. sz. határozat
módosítása alapján - úgy dönt, hogy az előkészített üzemeltetési szerződés jóváhagyásának
határidejét 2006. 12. 31-ről 2006. júniusi Kt. ülés időpontra módosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

A 375/2006.(IX.19.)Kt határozat rendelkezik róla.
185/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a 184/2006.(IV.25.)Kt. határozat
módosítása alapján – Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt-vel üzemeltetési szerződést köt,
melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. A szerződés előkészítésében való részvételre felkéri
Németh Szilárdot, Podolák Sándort és Becsei Dénest.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
előkészítésért:
végrehajtásért:

azonnal
2006. júniusi Kt. ülés
Orosz Ferenc alpolgármester
Tóth Mihály polgármester

A 375/2006.(IX.19.)Kt határozat rendelkezik róla.
180-185/2006.(IV.25.)Kt határozatok: A pénzeszköz átadási szerződés megkötése a
Fővárosi Önkormányzat döntésének hiánya miatt még nem történt meg.
Napirend 12. pontja:
(47. sz. előterjesztés)
Javaslat a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges minimális előirányzatokra
2007-2009. évekre vonatkozóan
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
197/2006.(IV.25.)Kt

HATÁROZAT

Budapest, XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közutak
üzemeltetése, fenntartása szakfeladatra 2007-2008-2009. évre évenként minimum 332.000.eFt előirányzatot biztosít az adott év költségvetésében.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a 2007-2008-2009. évi költségvetési rendelet készítésekor.
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:Halmos Istvánné ágazatvezető

A 2007. évre vonatkozó költségvetési rendelet az előirányzatot tartalmazza.
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2006. június 13. Képviselő-testületi ülés
Napirend 14. pontja:
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a létesítendő Fedett Uszoda Üzemeltetési szerződésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
287/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth János módosító indítványára –
úgy dönt, hogy a Fedett Uszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződést a polgármester írja alá,
majd a következő Képviselő-testületi ülésen azt mutassa be.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: következő Képviselő-testületi ülés
Tóth Mihály polgármester

Az aláírás az önkormányzat részéről megtörtént, lásd. a 375/2006.(IX. 19.)Kt határozatot.
288/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Lenkei László módosító indítványára
– úgy dönt, a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy az 50 méteres medencét ugyanolyan
rendszerben működtetik, mint az uszoda zárt részét.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: üzemeltetési szerződés aláírása
Tóth Mihály polgármester

A javaslat beépült a szerződésbe.
290/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Kisari Tamás módosító indítványára –
úgy dönt, a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a tulajdonos a létesítményt az
önkormányzat előzetes támogatása nélkül nem adhatja bérbe.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: üzemeltetési szerződés aláírása
Tóth Mihály polgármester

A javaslat beépült a szerződésbe.
291/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság Gergely István által módosított 68/2006.(VI.01)VKB számú
módosító indítványára – úgy dönt, az előterjesztéshez mellékelt üzemeltetési megállapodást
az alábbi változtatásokkal együtt elfogadja:
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Az üzemeltetési megállapodás 7./ pontjának szövegéből töröljék a kertészeti munkák
költségeit és a 7./ pont szövegét az alábbi pontosításokkal fogadják el:
„Üzemeltető a bevételekkel szemben az alábbi jogcímeken jogosult költségeket elszámolni:
bérköltség és járulékai
működési költségek, ezen belül
- víz, csatorna, energia költsége
- vízterhelési díj,
- laboratóriumi vízvizsgálati költségek,
- vegyszerek költségei,
- takarítási költségek,
- őrzés – védelem költségei
- műszaki karbantartás költségei,
- értékcsökkenési leírás
a fedett uszodára eső hányada, valamint
- a csepeli strand üzemegység általános költségeinek 15%-a.”
elfogadva
-

Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: üzemeltetési szerződés aláírása
Tóth Mihály polgármester

A javaslat beépült a szerződésbe.
292/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett – a
Csepeli Strand területén a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. Beruházásában megépülő
fedett uszoda működtetésével kapcsolatos – „Üzemeltetési szerződést a 287/2006.(VI.13.)Kt,
288/2006.(VI.13.)Kt, 290/2006.(VI.13.)Kt, 291/2006.(VI.13.)Kt számú határozatokkal
módosítva jóváhagyja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: üzemeltetési szerződés aláírása
Tóth Mihály polgármester

Lásd a 288, 290, 291. számú határozatokra adott választ.
293/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth Mihály
polgármestert, hogy a vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa és a szerződő partner
jóváhagyója (Bp.- Főváros Tulajdonosi Bizottsága) által az „Üzemeltetési szerződés”
szövegében a kért módosításokat átvezesse, majd a szerződést aláírja, illetve felkéri, hogy a
következő Képviselő-testületi ülésen azt mutassa be.
elfogadva
Határidő:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: (2006.06.30.)
a közbeszerzési eljárás a használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig
befejeződjön.
a 375/2006.(IX.19.)Kt határozattal módosítva
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Felelős:

Tóth Mihály polgármester

A 375/2006.(IX.19.)Kt határozat érvényes.
Napirend 15. pontja:
(96. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel újság 2007. évi megjelentetéséhez szükséges pénzügyi fedezet
biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
295/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel Újság 2007.
évi megjelentetéséhez szükséges 55 MFt összeget a CSEPP TV Kft. részére támogatásként a
2007. évi költségvetésben biztosítja. E döntés alapján a lap nyomdai előállítására és
terjesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdhető.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a 2007. évi költségvetés tervezésekor
előkészítésért: Vida István ügyvezető igazgató
végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester

A 2007. évre vonatkozó költségvetési rendelet az előirányzatot tartalmazza.
Napirend 20. pontja (113. sz. előterjesztés)
Javaslat szennyvízcsatorna fejlesztési feladatok fedezetének biztosítására
Előterjesztő: Podolák Sándor
városüzemeltetési tanácsnok
302/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi ingatlanok
bevételének terhére biztosítja a fedezetet a Hollandi úti főgyűjtő II. ütemének, valamint a
„Csepeli lakóutak 2006” 13 db utcájának szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására:
- Hollandi út főgyűjtő II. ütem

197.120.- eFt

- Csepeli lakóutak (13 db utca)
elfogadva

117.824.- eFt

Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2006. december 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Zsiláné Bara Éva beruházási irodavezető, ill.
2006. július 1-től Csevak Kft.
költségvetési rendelet módosításának előkészítéséért: Halmos Istvánné
ágazatvezető

A szeptemberi költségvetési rendelet-módosítás során a tervbevétel megtörtént.
303/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth
Mihály polgármestert arra, hogy haladéktalanul kezdje meg a szennyvízcsatorna beruházással
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kapcsolatos tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzat képviselőivel.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal
Tóth Mihály polgármester

304/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - Kisari Tamás indítványára úgy - úgy
dönt, az önkormányzat által, saját erőből megépítésre kerülő csatornákat, a megépítést
követően a csepeli önkormányzat csak kezelésre, működtetésre adja át a Fővárosi
Csatornázási Műveknek. A tulajdonjog Fővárosi Önkormányzatnak való átadása kérdésében,
megfelelő kompenzáció és ellenszolgáltatás esetén a későbbiekben dönt.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a beruházás megvalósítását követő 90 napon belül
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Zsiláné Bara Éva

A kompenzáció fejében történő tulajdonjog átadásával kapcsolatos levél 2007. február 14.-i
keltezéssel elküldésre került a Fővárosi Önkormányzat főpolgármester-helyettesének. Válasz
még nem érkezett.
Napirend 22. pontja (93. sz. előterjesztés + 2 db kiegészítés)
Javaslat a 205800 Hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételére a Magyar Államtól
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
306/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Áht. 109/K. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján a Budapest, XXI. kerület 205.800 hrsz. alatti 38,997 m2
alapterületű, kivett táborhely megjelölésű ingatlan ingyenesen történő önkormányzati
tulajdonba kerülését kezdeményezi
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a határozati javaslat elfogadását követő 8 napon belül
Tóth Mihály polgármester

307/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Tóth
Mihály polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest, XXI. kerület
205.800. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának Budapest-Csepel Önkormányzata részére
történő megszerzése érdekében.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a határozati javaslat elfogadását követő 8 napon belül
Tóth Mihály polgármester
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308/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Budapest, XXI. kerület
205.800 hrsz. alatti ingatlant – illetve annak esetleges értékesítése esetén annak bevételét – az
1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében megjelölt önkormányzati kötelező
feladatok ellátására, sport, kulturális és közművelődési célok megvalósítására, valamint civil
szervezetek működésének támogatására kívánja felhasználni.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

309/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Budapest, XXI.
kerület 205.800 hrsz. alatti ingatlan ingyenesen történő tulajdonba vételével kapcsolatban –
az ingatlan átvételére irányuló kérelemnek helyt adó döntés esetén – vállalja a tulajdonba
adás érdekében felmerülő valamennyi költség viselését és megtérítését.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

310/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Budapest, XXI. kerület
205.800. hrsz. alatti ingatlan igénylése összhangban van a kistérségi területfejlesztési
koncepcióval, illetve területfejlesztési programokkal, valamint Budapest-Csepel
Önkormányzata egyéb fejlesztési programjaival.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

311/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját költségén vállalja a
Budapest, XXI. ker. 205.800 hrsz. alatti ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését, és a nevezett ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben
támasztott bármely követeléséről.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester
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312/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Budapest, XXI. kerület
205.800. hrsz. alatti ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át, a tulajdonjog
megszerzését követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósulásáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos
értékesítési szándékáról.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester

A jogügylet előkészítése folyamatban van.
Napirend 28. pontja (115. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi rendelők bérletére vonatkozó helyiségbérleti szerződés aktualizálására
Előterjesztő: Horváth Gyula
alpolgármester
324/2006.(VI.13.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1211 Budapest, XXI.,
Széchenyi u. 88. szám alatti két háziorvosi rendelő bérleti díjának fedezetét az önkormányzat
költségvetésében a Csepeli Egészségügyi Szolgálat előirányzatai között a továbbiakban is
biztosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné

ágazatvezető

2006. szeptember 5. rendkívüli Képviselő-testületi ülés
Napirend 2. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat „Önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram” keretében 1. és 2.
hitelcélokra meghirdetett 600 millió Ft fejlesztési hitel igénybevételére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
337/2006.(IX.05.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az igénybevett
hosszúlejáratú fejlesztési hitelt a hitelszerződésben meghatározott feltételek alapján törleszti
és a hitel járulékos költségeit folyamatosan fizeti. Vállalja, a hitellel kapcsolatos
adósságszolgálati kötelezettségeket az éves költségvetéseiben folyamatosan tervezi.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Tóth Mihály polgármester
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2006. szeptember 19. Képviselő-testületi ülés
Napirend 14. pontja: (128. számú előterjesztés)
Javaslat a „Csepeli Köztemető Szabályozási Terv” Programjáról
Előterjesztő: Gergely István VKB elnök
369/2006.(IX.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztálya által készíttetett Budapest XXI. kerület
Csepeli Köztemető Csepel Szabályozási Terve és Csepel Városrendezési Szabályzat
kiegészítésére készült dokumentációt megtárgyalta és arról az alábbiakat határozta:
A Szabályozási Terv Programját az alábbi észrevételekkel fogadja el:
1/A

A temető bővítés I. és II. ütemben valósuljon meg. A II. ütem a meghatározott
új Csepeli útig (Hrsz.: 219008, 219009) tartson. A Szabályozási Tervben III.
ütem ne szerepeljen a terven.

1/B

A védőtávolságok meghatározásánál az 50 méterrel értünk egyet úgy, hogy az
a környező utakon túli funkcionális területekre következményekkel ne járjon,
tehát az 50 méter az érintett utak szélétől veendő figyelembe.

1/C

A szükséges parkolókat a Plútó utcával párhuzamosan, a védőzónában
javasoljuk elhelyezni a bejárat közelében.

1/D

Tömegközlekedési kapcsolat megteremtésénél körforgalmi buszjáratot célszerű
kialakítani a temető bejáratához rendelt megállókkal.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: (2006. október 20.) 2007. március 31.
a 627/2006.(XII.19.)Kt határozattal módosítva
Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért felelős: dr. Polinszky Tibor főépítész

A Fővárosi Önkormányzattal a Kt határozatban foglaltak egyeztetés alatt állnak. A
szabályozási terv előzetes véleményezésre szétküldésre került a szakhatóságokhoz.
A Fővárosi Temetkezési Intézettel és a tervezővel folyamatos egyeztetés zajlik a határozatban
foglaltak érvényesítése érdekében.
Napirend 19. pontja:
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztés a 293/2006.(VI.13.)Kt számú, a fedett uszoda üzemeltetési szerződése
tárgyában hozott határozat módosításáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
375/2006.(IX.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 293/2006.(VI.13.)Kt
határozat végrehajtásának határidejét – amely 2006. június 30. – akképp módosítja, hogy a
közbeszerzési eljárás a használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig befejeződjön.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
elfogadásra: Tóth Mihály
végrehajtásra: dr. Szeles Gábor

polgármester
jegyző

Az uszoda megépítése után kerül sor az üzemeltetési szerződés aláírására.
Napirend 23. pontja: (122. számú előterjesztés)
Javaslat a 2006. évi „PanelPályázat”-on való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
386/2006.(IX.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LKFT-2006-LA-2
kódszámú pályázaton való részvételhez a 120 mFt önkormányzati önrészt a „Felhalmozási
céltartalék északi bevételből” előirányzat terhére biztosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a pályázatok értékelését követő szerződések szerint
Tóth Mihály polgármester

A határozat végrehajtásra került.
Napirend 26. pontja:
(145. sz. előterjesztés)
Javaslat az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében
kiírt pályázaton való részvételre E-learning modul bevezetése témakörében
Előterjesztő: dr. Borsány György alpolgármester
392/2006.(IX.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e-learning modul
bevezetése tárgyában részt vesz az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt pályázaton. A pályázati projekt költségvetését
Budapest-Csepel Önkormányzata az alábbi forrásszerkezet felosztás szerint alakítja ki:
A pályázati projekt teljes költségvetése:
A Norvég Alap pályázat keretében igényelt támogatás:
Saját hozzájárulás összege:
, amelyből
az EU Önerő Alapból igényelt támogatás:
Pénzbeli saját erő:

105 000 000 Ft
89 250 000 Ft
15 750 000 Ft
6 300 000 Ft
9 450 000 Ft

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az EU Önerő Alap
támogatás megszerzése érdekében 2006. október 31-ig pályázatot nyújt be az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumhoz.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyiben az EU
Önerő Alapból nem részesül támogatásban, úgy a saját hozzájárulást teljes egészében
pénzbeli saját erőből biztosítja.
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A pályázathoz szükséges önrészt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a
2007., 2008., és 2009. évi költségvetés terhére biztosítja az alábbiak figyelembevételével:
Önrész biztosítása
2007
Az EU Önerő Alap
támogatás elnyerése
esetén
223 200 Ft
Pénzbeli saját erő az
EU Önerő Alap
támogatás nélkül
372 000 Ft

2008

2009

8 078 400 Ft

1 148 400 Ft

13 464 000 Ft

1 914 000 Ft

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy
a pályázatok benyújtása a határozatban foglaltak figyelembevételével történjen meg.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Dr. Borsány György alpolgármester
Végrehajtásért:
Kovács Attila EU koordinátor

A Norvég Alap pályázatot az önkormányzat benyújtotta a kiíró szervhez. A pályázat formai,
tartalmi értékelése folyamatban van.

2006. november 7. Képviselő-testületi ülés
Napirend 8. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat szakmai munkacsoportok létrehozására, a Vagyon-felügyeleti Tanács és a
Kisebbségi és civil szervezeti munkacsoport összetételének módosítására
454/2006.(XI.07.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a középtávú gazdasági stratégiai
program kidolgozására munkacsoportot hoz létre az alábbi összetétellel:
A csoport elnöke:
tagjai

Orosz Ferenc
Ábel Attila
Bartha Károly
Borbély Lénárd
Borka-Szász Tamás
Gergely István
Gárday Balázs
Kál Károly
dr. Kiss B. Mihály
Vincze Miklós
Zanati Béla

elfogadva
Határidő:

elfogadásra:
javaslat tételre:

azonnal
(2007. februári testületi ülés) 2007. márciusi Kt ülés
a 188/2007.(II.20.)Kt határozattal módosítva
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Felelős:

elfogadásért:
végrehajtásért:

Tóth Mihály polgármester
Orosz Ferenc alpolgármester

A márciusi Kt. ülés napirendje.

2006. november 28. Képviselő-testületi ülés
Napirend 6. pontja: (180/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
490/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Csepeli
Egészségügy Szolgálat intézményvezetésén keresztül kezdeményezzen tárgyalásokat a térség
egészségügyi szolgáltatóival a közösen működtethető, átvehető vagy átadható feladatokról.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

2007. március 31.
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
előkészítésért:
Lombos Antal ágazatvezető

Szigetszentmiklós Önkormányzata vezetőivel a tárgyalások megkezdődtek, megállapodás
készül a feladatmegosztásról.
491/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2007.
évi költségvetési rendelet előkészítése során gondoskodjon arról, hogy a jelen előterjesztésben
foglalt hatékonyság-javító intézkedések a tervezés során kellő súllyal érvényesüljenek.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

2007. január 31.
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
előkészítésért:
ágazatvezetők

492/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során a szociális és az egészségügyi ellátás
működésének hatékonyság-javításához szükséges és jelen előterjesztésben foglalt fejlesztési
feladatokat
• szociális szolgáltatások minőségellenőrzési rendszerének kialakítása, szociális
felmérések, egységes szociálpolitikai információs rendszer létrehozása
• diagnosztikai eszközfejlesztés, csillagtelepi gyermek-egészségügyi centrum,
valamint a Szent István út 234. szám alatti háziorvosi rendelő praxisainak
működési feltétel-javítása
a tervezés során vegye figyelembe.
elfogadva
Határidő:

2007. január 31.
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Felelős:

elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
előkészítésért:
ágazatvezetők

A szociális intézmények átszervezése során az új szervezet működésében az ellátott feladatok
minőségének ellenőrzési rendszerét is kialakítjuk. Ez hosszabb időt igényel, a szakmai
protokollok kidolgoztatását a minisztérium elindította.
A szociális felmérésre előirányzatot tartalmaz az önkormányzat 2007. évi költségvetése, az
információs rendszer fejlesztéseinek költségeire a pénzmaradvány nyújt fedezetet.
A diagnosztikai eszközfejlesztési költségek biztosítása az észak-csepeli bevétel terhére
történhet, erre vonatkozó javaslat kidolgozása megtörtént.
A csillagtelepi gyermekrendelő és a Szent István úti háziorvosi rendelő működési feltételeinek
javítására a tervezési költségeket az önkormányzat 2007. évi költségvetése tartalmazza.
494/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy
az oktatási, közművelődési feladatok ellátását végző intézmények átszervezésére vonatkozó
javaslatot terjessze a testület elé.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. márciusi testületi ülés
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
előkészítésért:
Becsei Dénes ágazatvezető

A márciusi Kt. ülés anyaga.
Napirend 7. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat önkormányzati intézményi ingatlanvagyon kezelési és gazdálkodási rendszerének
kialakítására, illetve egységesítésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
500/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egységes
vagyongazdálkodás megvalósítása érdekében minden önkormányzati vagyon elemet (kivéve
az egészségügyi ellátáshoz rendelt, és annak feladatellátását szolgáló ingatlanokat) magába
foglaló kezelési és gazdálkodási rendszert hoz létre a CSEVAK Kft. bázisán.
Az önkormányzat vagyonkezelői jogot kíván alapítani, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok
elvégzését elrendeli.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kezelési
és gazdálkodási rendszer kialakításával, valamint a vagyonkezelői jog alapításával
kapcsolatos vizsgálatokat végeztesse el, és az annak alapján készített javaslatokat terjessze a
Képviselő-testület elé.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. december 31-ig folyamatos
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
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ügyvezető igazgató

Napirend 20. pontja: (173. számú előterjesztés)
Javaslat EU Önerő Alap pályázat beadására az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott E-learning pályázathoz
kapcsolódóan
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
542/2006.(XI.28.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EU Önerő Alap
támogatás elnyerése érdekében az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus keretében kiírt „humánerőforrás fejlesztés, oktatás” pályázati
kiírás tárgyában 2006. szeptember 29-én benyújtott „E-learning keretrendszer bevezetése
Csepelen” című pályázattal azonos szakmai tartalmú pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstárhoz.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az „E-learning
keretrendszer bevezetése Csepelen”címmel benyújtott pályázati projekt költségvetését, az
abban szereplő források összetételét és pénzügyi ütemezését az 1. mellékletben foglaltak
figyelembevételével alakítja ki.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az EU Önerő Alap
által nem finanszírozandó saját forrást a 2007., 2008., és 2009. évi költségvetés terhére az
alábbiak figyelembe vételével biztosítja:
Önrész
biztosítása
EU Önerő Alap
által nem
finanszírozandó
pénzbeli saját
forrás

2007

2008

2009

Összesen:

223 245 Ft

8 078 400 Ft

1 148 400 Ft

9 450 045 Ft

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyiben az EU
Önerő Alapból nem részesül támogatásban, úgy az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében benyújtott „E-learning keretrendszer
bevezetése Csepelen” címmel benyújtott pályázatra vonatkozó saját hozzájárulást teljes
egészében pénzbeli saját erőből biztosítja.
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy
az EU Önerő Alap pályázat benyújtása a határozatban és az 1. számú mellékletben foglaltak
figyelembevételével történjen meg.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: folyamatos
Orosz Ferenc alpolgármester
végrehajtásért felelős: Kovács Attila EU koordinátor

Az önkormányzat a pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz
benyújtotta. A pályázat értékelése folyamatban van.
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2006. december 19. Képviselő-testületi ülés
Napirend 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest-Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervének értékelésére és felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
580/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest - Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - Zanati Béla módosító indítványát
elfogadva - úgy dönt, hogy az előterjesztésben bemutatott felújítási tervet a további tervező
munka alapjaként elfogadja. Felkéri az ágazat vezetését, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a felsorolt feladatokhoz milyen pályázati lehetőségek vehetők igénybe.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007- 2011-ig az önkormányzat költségvetésének elfogadása
előkészítésért: Becsei Dénes ágazatvezető
végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester

582/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata az intézkedési tervben foglaltak értelmében vizsgálja az
intézményrendszer költséghatékonyságát, a valós igényeknek és szükségleteknek megfelelően
dönt az intézmények átszervezéséről, összevonásáról, megszüntetéséről, a felszabaduló
kapacitások hasznosításáról.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. március 31. majd évente június 30.
végrehajtásért:Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető

A márciusi Kt ülés anyaga.
Napirend 21. pontja:
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés vagyonkezelői jog átadására, valamint ingatlanok átminősítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
612/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI.,
Űrhajós u. 4/a sz. alatti (200539 hrsz.) ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni körbe helyezi, az arra vonatkozó
vagyonkezelői jogot pedig az OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére
átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
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613/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI.,
Cirmos sétány 4. sz. alatti (213002/17 hrsz.) ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot az
OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
614/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI., Csikó
sétány 2/a. sz. alatti (213002/38 hrsz.) ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogot az OSZItól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
615/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI.,
Erdősor u. 45-47. sz. alatti (200945/2 hrsz.) ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni körbe helyezi, az arra vonatkozó
vagyonkezelői jogot pedig az OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére
átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
Végrehajtásra: (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
616/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI., Szent
István út 170. sz. alatti (206522 hrsz.) ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
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körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni körbe helyezi, az arra vonatkozó
vagyonkezelői jogot pedig az OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére
átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

Elfogadásra: azonnal
Végrehajtásra: (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
617/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI.,
Gyömbér u. 1-3. sz. alatti (206366/1 hrsz.) ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni körbe helyezi, az arra vonatkozó
vagyonkezelői jogot pedig az OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére
átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
Végrehajtásra: (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
618/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest XXI.,
Rákóczi F. út 45. sz. alatti (210176 hrsz.) ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni körbe helyezi, az arra vonatkozó
vagyonkezelői jogot pedig az OSZI-tól elvonja s azt egyben a CSEVAK Kft. részére
átadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
Végrehajtásra: (a dokumentációk teljeskörű átadására): 2007. március 31.
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János
ügyvezető igazgató
Trzaskó Viktor
igazgató
Vagyonkataszteren történő átvezetésért:
dr. Szeles Gábor jegyző

A határozat végrehajtása folyamatban van.
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Napirend 25. pontja: (214. sz. előterjesztés)
A
Képviselő-testület
453/2006.(XI.7.)Kt
számú
határozattal
megválasztott
munkacsoportjának javaslata az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítására.
Előterjesztő: dr. Borsány György Tanácsnok
630/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására létrehozott munkacsoport beszámolóját és további
feladatainak ütemtervét az alábbiak szerint elfogadja:
a)

A Képviselő-testület állandó bizottságai a Szervezeti és Működési
Szabályzat törzsanyagának és mellékleteinek módosítási javaslatait január
hónapban bizottsági ülés keretében tárgyalják meg és véleményüket,
javaslataikat soron kívül juttassák el a munkacsoporthoz;

b)

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletek és függelékek nélküli
törzsanyaga, mint új rendelettervezet a 2007. februári Képviselő-testületi
ülésen kerüljön előterjesztésre;

c)

A módosítási javaslatokkal egyeztetett és előkészített új, mellékletekkel és
függelékekkel ellátott Szervezeti és Működési Szabályzat a Képviselőtestület 2007. márciusi ülésén kerüljön napirendre.

elfogadva
Felelős:
Határidő:

- dr. Borsány György
az SZMSZ munkacsoport elnöke,
- a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei
elfogadásra:
azonnal
végrehajtásra:
2007. január
2007. február 20.
2007. március 20., illetve folyamatosan

A 2007. márciusi Kt. ülés napirendje.
631/2006.(XII.19.)Kt

HATÁROZAT

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az SZMSZ
munkacsoport az SZMSZ felülvizsgálatát a ciklusidő alatt folyamatosan végezze és ennek
rendszere a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerüljön meghatározásra.
elfogadva
Felelős:
Határidő:

dr. Borsány György
az SZMSZ munkacsoport elnöke
elfogadásra:
azonnal
végrehajtásra:
2007. március 20., illetve folyamatosan

A 2007. márciusi Kt. ülés napirendje.
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2007. január 23 Képviselő-testületi ülés
4/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth Mihály sürgősségi
indítványára - úgy dönt, hogy a Javaslat a közoktatási ágazat racionalizálási programja
alapján intézmények összevonásának, illetve átadásának előkészítésére című, 24. sz.
előterjesztést 10. pontként napirendre veszi.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

5/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. január 23-ai
ülésének napirendjét elfogadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló többször módosított
2/1998.(I.27.)Kt sz. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
7/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó térítési díjakról szóló, többször módosított 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet
módosításáról szóló rendelettervezet szövegét elfogadja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. február 5.
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető

A rendelet végrehajtásra került.
Napirend 3. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213002/38 hrsz-ú telek és környéke szabályozási terv készítésére.
Előterjesztő: Gergely István
VKB bizottsági elnök
8/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Szabályozási tervet készíttet a 213002/38 hrsz-ú telek és környékére a (Budapest, XXI. ker.
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Erdősor utca – Tihanyi utca – 4076 út – Plútó utca – Szabadság utca által határolt területre) az
alábbi fejlesztési célokkal:
1.) a 213002/3 hrsz. alatt ingatlan esetében a korábbi ismertetett határozatok szerint a
Kiserdőt az önkormányzat a KVI-től megigényelte, ezért a határozat szerint a
területnek IZ keretövezethez kapcsolódó funkciók szerint kell illeszkednie az Erdősor
utcai lakótelep és a Csillagtelep közfunkcióinak komfortosabb ellátásához.
2.) a 213002/17 hrsz. alatti ingatlan meghatározó funkciói:
A./ L7 keretövezeten belüli lakóterület-fejlesztés; 1,0 – 1,6 szintterületi mutató,
építménymagasság: legfeljebb a környezethez illeszkedő,
B./ tartalék zöldterület, mélygarázs, a tetején közösségi sport-terület.
3.) a 213002/38 hrsz. alatti ingatlan L7 keretövezet; 1.6 szintterületi-mutató; 300 db lakás;
parkolók telken belül és/vagy épületek alatt; CSVSZ szerinti zöldfelületi arány
biztosításával úgy, hogy az épületek homlokzatmagassága és a szintszám a
környezetbe kell, hogy illeszkedjenek.
A beépítés felvonó esetében magasabb is lehet úgy, hogy a környezeténél nagyobb
felépítmények az OTÉK szerinti építménymagasság számításkor figyelembe veendő
45 fokos sík alatt maradjanak. (A környező utcákon sétálva a szintek nem kerülnek a
látómezőbe.)
(A határozat melléklete, a terület lehatárolása térképen.)
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a 2007. évi költségvetési rendelet elfogadásakor,
legkésőbb 2007. június 30.
elfogadásért: Tóth Mihály
polgármester
végrehajtásért:dr. Polinszky Tibor Főépítész

Államigazgatási egyeztetés alatt áll.
9/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, ha
és amennyiben a 213002/38 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére sor kerül, úgy a leendő vevővel
az Étv. 30. § a. pontja szerint a területre Településrendezési szerződést kössön a Szabályozási
terv elkészítésének megvalósíthatósága érdekében.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: az értékesítéskor
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:dr. Polinszky Tibor Főépítész

10/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
213002/38 hrsz-ú telek és környékére a (Budapest, XXI. ker. Erdősor utca – Tihanyi utca –
4076 út – Plútó utca – Szabadság utca által határolt területre) Szabályozási terv készítéséhez
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az önkormányzati tulajdonú terület, az un. „Kiserdő” terület-arányos részére, a 2007. év
költségvetésében a Szabályozási terv elkészítéséhez fedezetet biztosít.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. évi költségvetési rendelet alkotásakor
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:dr. Polinszky Tibor Főépítész

A határozat végrehajtva.
Napirend 4. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának emelésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
11/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2007.
január 1-jei hatállyal 6,5 %-kal megemeli.
Felkéri a CSEVAK Kft-t, hogy az önkormányzat díjemelési döntését a bérlőkkel közölje.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:Szenteczky János ügyvezető igazgató,

CSEVAK Kft.

A bérlők kiértesítése a 2007. évi márciusi számlákkal kiküldött értesítéssel végrehajtásra
került.
Napirend 5. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület fejlesztési feladatok előirányzatainak biztosítására a pénzmaradvány
terhére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
16/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. sz.
melléklet szerinti közterületi fejlesztési feladatokat az alábbi módosításokkal elfogadja és
hozzájárul a közbeszerzési eljárások indításához:
-

Az 1. sz. melléklet Jelzőlámpás csomópontok kialakítása feladatcsoportban szereplő
Rákóczi tér, valamint Szent István út – Martinász utca előirányzatai gyalogos
átkelőhely felfestésére és kapcsolódó munkáira vonatkoznak.

-

Az 1. sz. melléklet Parkolófelújtások feladatcsoportban az „egyéb helyeken” alatt a
- Petz Ferenc utca (Polgármesteri Hivatal-Karácsony S. utca között)
- Kiss János alt. utca (Eszterház mögötti és melletti terület)
- Béke tér-Szent István út
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közötti terület értendő.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. december 31.
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:Szenteczky János ügyvezető igazgató,

17/2007.(I.23.)Kt

CSEVAK Kft.

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. sz.
melléket szerinti közterületi fejlesztési feladatok fedezetét a „felhalmozás céltartalék északi
bevételből” céltartalékból biztosítja 2007. évre 651.140 eFt és 2008. évre 540.735 eFt
összegben.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a pénzmaradvány éves költségvetési rendeletben történő
elfogadásakor
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért:Halmos Istvánné ágazatvezető,
Városgazdálkodási Ágazat

Napirend 6. pontja: (19/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
20/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonában lévő 205803 hrsz-ú forgalomképes, 344.175.000 Ft + 68.835.000 Ft (20% ÁFA)
értékű és a 213002/38 hrsz-ú forgalomképes, 298.780.000 Ft + 59.756.000 Ft (20% ÁFA)
értékű ingatlanokat elcseréli az IBIZA Kft. tulajdonában lévő 205806/1 hrsz-ú, 394.000.000
Ft (20% ÁFA) értékű ingatlannal úgy, hogy a cserében szereplő ingatlanok értékének
különbözetét bruttó 298.746.000 Ft-ot az Önkormányzat részére az IBIZA Kft. készpénzben
megfizeti.
A Képviselő-testület egyben felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy az
ingatlancserével kapcsolatos szerződést készíttesse el és írja alá.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. 02. 09.
végrehajtásért:
Tóth Mihály
előkészítésért:
Szlávik Zoltán

polgármester
stratégiai főmunkatárs

A szerződés aláírásra való előkészítése folyamatban van, de többfordulós egyeztetést igényel.
21/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az
ingatlancsere kapcsán tulajdonába kerülő 205806/1 hrsz-ú ingatlan a Képviselő-testület
592/2006.(XII.19.)Kt számú határozatával jóváhagyott WELLNES Park megépítéséhez
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szükséges, az Önkormányzat gazdasági tevékenységének célját szolgálja fejlesztési,
továbbértékesítési lehetőséggel. A fejlesztéshez szükséges döntéseket előkészítés után a
Képviselő-testület hozza meg.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. 12. 31.
végrehajtásért:
Tóth Mihály
előkészítésért:
Szlávik Zoltán

polgármester
stratégiai főmunkatárs

A döntések előkészítése folyamatban van.
Napirend 7. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
22/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi
forrásmegosztásról szóló fővárosi közgyűlési előterjesztést tudomásul veszi.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal
Tóth Mihály polgármester

23/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály
polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát küldje meg dr. Demszky Gábor
főpolgármesternek.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. január 31.
Tóth Mihály polgármester

A Kt. határozat 2007. I. 24-én dr. Demszky Gábor főpolgármesternek elküldve.
Napirend 8. pontja: (7.sz. előterjesztés)
Javaslat a 602/2006.(XII.19.)Kt. számú határozat visszavonására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
24/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 209961/25 hrsz-ú
ingatlan 10516/14875-öd tulajdoni hányadának elővásárlási jog gyakorlásával történő
tulajdonszerzésére vonatkozó 602/2006.(XII.19.)Kt számú határozatot visszavonja, egyúttal
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

A határozat végrehajtva.
25/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth János módosító
indítványára – felkéri a polgármestert, hogy a Hivatalon keresztül ellenőrizze a 209961/25
hrsz-ú ingatlan földhivatali bejegyzését.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. december 31.
Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ Kft. „fa”
tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokkal kapcsolatos
szakvélemény és a szakvéleményre érkezett illetékes minisztériumi levél alapján szükséges
intézkedésre.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
26/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, ismételten szót
ad Németh Szilárd képviselőnek.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Mihály polgármester

30/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 8/2007.(I.17.) VKB számú határozata alapján - úgy dönt, hogy a
nem ért egyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium azon állásfoglalásával miszerint
„..a területen vízminőség-védelmi kárelhárítási fokozat elrendelése nem indokolt, a meglévő
környezeti kockázat nem jelent azonnali műszaki beavatkozással járó katasztrófa helyzetet.”
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester

31/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete - a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság 8/2007.(I.17.) VKB számú határozata alapján - felkéri a
polgármestert, kezdeményezze, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vizsgálja
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felül álláspontját és rendelje el az azonnali műszaki beavatkozást a FRÍZ Kft. „fa”
tulajdonában lévő 1200 t galvániszap ártalmatlanítására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester

33/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze a Fríz Kft. „fa”(2005. június 28-án indult) felszámolási
eljárását folytató Pest Megyei Bíróságnál a gyorsított eljárás lefolytatását.
A polgármester tájékoztassa az eljáró bíróságot a Kft. telephelyén lévő veszélyes hulladék
nem megfelelő tárolása miatti környezetszennyezésről, melynek kockázata az idő múlásával
folyamatosan növekszik.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatát, illetve a határozat alapján az eljáró Pest Megyei
Bíróságnak írt leveléről a témában érintet minisztériumot és az illetékes környezetvédelmi
felügyelőséget tájékoztassa.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
elfogadásért: Tóth Mihály
végrehajtásért:dr. Polinszky Tibor

polgármester
főépítész

A határozat végrehajtva.
Napirend 10. pontja:
(24. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási ágazat racionalizálási
összevonásának, illetve átadásának előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
34/2007.(I.23.)Kt

programja

alapján

intézmények

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, felhatalmazza Tóth Mihály
polgármestert, hogy az oktatási ágazat működésének racionalizálása céljából javaslatot
dolgozzon ki óvodák összevonására, illetve a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola fenntartói jogának átadásáról tárgyalásokat folytasson az ADU-Dr.P.Rahn &
Partner KhT-val, s minderről a Képviselő-testület 2007. márciusi ülésére, döntésre alkalmas
javaslatot terjesszen elő.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. március
végrehajtásért:
Tóth Mihály polgármester
előkészítésért:
Becsei Dénes ágazatvezető

Az előkészítés folyamatban van, az áprilisi testületi ülés napirendje lesz.
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Napirend 11. pontja:
(9. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal bővítés tervezési munkáinak megindítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
37/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben ismertetett Polgármesteri Hivatal
bővítésével összefüggő tervezési feladatokra vonatkozó hirdetmény közzététele nélkül indított
tárgyalásos közbeszerzési eljárást megindítsa.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal
Tóth Mihály polgármester

38/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes
kötelezettségvállalás keretében a „felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalékból
2007. évre 145.000,- eFt-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal bővítésével összefüggő tervezési
és fejlesztési feladatokra.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a pénzmaradvány éves költségvetési rendeletben történő
elfogadásakor
elfogadásért: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

Napirend 12. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Portál 2007. évre vonatkozó szoftver-hardver támogatói szerződésére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
40/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előzetes
kötelezettségvállalás keretében 2007. évi költségvetésébe a Csepel-Portál támogatói
szerződésének finanszírozására br. 15 mFt-ot állít be.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a 2007. évi költségvetési rendelet előkészítése során
végrehajtásért:
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető

A 2007. évi költségvetés az előirányzatot tartalmazza, a közbeszerzési eljárás folyamatban.
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Napirend 13. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat UNDP-2006-1,2,3,4 jelű pályázatok benyújtására a kerület oktatási
intézményeinek energia racionalizálását megelőző megvalósíthatósági tanulmányok
kidolgozása tárgyában.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
41/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények energia auditjához
szükséges megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása tárgyában részt vesz az UNDP-2006.
jelzésű pályázaton. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy az Energia Központ Kht.-hoz összesen négy darab pályázatot nyújt be. A
Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, a 2007. évi költségvetés terhére az UNDP-20061,2,3,4 jelű megvalósíthatósági tanulmány pályázatokhoz összesítve biztosít 4.968.000,-Ft
önrészt.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tóth Mihály
polgármestert, hogy a négy darab UNDP-2006. pályázat benyújtása az Energia Központ Kht.
felé történjen meg.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásra:
folyamatos
végrehajtásért:
Orosz Ferenc
végrehajtás előkészítéséért: Szlávik Zoltán
Kovács Attila

alpolgármester
stratégiai tanácsadó
EU koordinátor

Az UNDP-1,2,3,4 jelű pályázatok benyújtása megtörtént. A kiíró szerv hivatalosan is
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a pályázatok befogadásra kerültek. A pályázatok
keretében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 19.872.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert el az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó
intézmények energiaracionalizálását megalapozó audit elvégzése és a megvalósíthatósági
tanulmányok kidolgozása tárgyában. A kiíró szervvel a támogatási szerződés megkötése
folyamatban van, a közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.
Napirend 14. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkeretének meghatározására.
Előterjesztő: Horváth Gyula
alpolgármester
43/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli
Egészségügyi Szolgálat költségvetési létszámkeretét 2007. január 1-től 11 fővel csökkenti, és
ennek megfelelően az intézmény 2007. évi létszámkeretét 385,5 főben határozza meg.
Ebből: Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkerete
Gondozási Központ
-„Családsegítő Szolgálat.
-„Gyermekjóléti Szolgálat
-„Összesen:
elfogadva
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274,5 fő
73 fő
22 fő
16 fő
385,5 fő

Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásért:
Tóth Mihály
végrehajtás előkészítéséért: Halmos Istvánné
Lombos Antal

polgármester
ágazatvezető
ágazatvezető

A 2007. évi költségvetési rendelet a határozatban foglalt engedélyezett létszámot tartalmazza.
Napirend 15. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a dél-pesti egészségügyi intézmények közös pályázatának támogatására.
Előterjesztő: Horváth Gyula
alpolgármester
45/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza,
a Csepeli Egészségügyi Szolgálat,
a XVIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
által közösen benyújtott „Az egészségügyi ellátórendszer struktúra átalakításának
támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” témájú pályázatot támogatja.
Felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
dokumentumokat aláírja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:
végrehajtás előkészítéséért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály polgármester
Lombos Antal ágazatvezető

A határozat végrehajtása megtörtént. A minisztérium számára előkészítettük és benyújtottuk a
pályázattal kapcsolatos „befogadó nyilatkozatot”.
Napirend 16. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2007. évi
biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére.
alpolgármester
Előterjesztő: Horváth Gyula
46/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Bolgár Önkormányzat között
megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
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47/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Cigány Önkormányzat között
megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
48/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Görög Önkormányzat között
megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
49/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Német Önkormányzat
között megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét
elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás”
aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
50/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Örmény Önkormányzat között
megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
51/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Román Önkormányzat között
megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét elfogadja, és
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás” aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
52/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Ruszin Önkormányzat
között megkötendő - 2007. évre vonatkozó - „Együttműködési megállapodás” szövegét
elfogadja, és egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert az „Együttműködési megállapodás”
aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály

polgármester

A határozat végrehajtása megtörtént, a megállapodás aláírásra került.
Napirend 17. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2007. évi elhelyezésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester
53/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007.
évben a kerületben működő bolgár, cigány, görög, román, ruszin kisebbségi önkormányzatok
részére a Csepeli Piac Őstermelői Csarnok galériaszintjén, míg a német, örmény kisebbségi
önkormányzatok részére a Csepeli Munkásotthonban biztosít működésükhöz szükséges
helyiséget 2007. január 1. napjától, 2007. december 31. napjáig.
elfogadva
Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
azonnal
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Felelős:

elfogadásért:
végrehajtásért:

Tóth Mihály
Lakatos Sándorné
Nagy József

polgármester
ügyvezető igazgató
igazgató

A határozat végrehajtása megtörtént.
54/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező – a kisebbségi önkormányzati testületek
elhelyezését érintő – szerződés-tervezetek szövegét elfogadja, egyben felhatalmazza a
Polgármestert a szerződések megkötésére.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásra:
az egyes kisebbségi testületek helyiség igénybe
vételére vonatkozó döntéseit követően, legkésőbb 2007. február 15.
elfogadásért:
Tóth Mihály
polgármester
végrehajtásért:
Lakatos Sándorné
ügyvezető igazgató
Nagy József
igazgató

A határozat végrehajtása megtörtént.
55/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kerületben működő kisebbségi önkormányzatok részére biztosított helyiségek után 2007.
január 1. napjától, 2007. december 31. napjáig terjedő időszakra fizetendő bérleti díjak éves
összegét a Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésében biztosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:
végrehajtásért:

azonnal
2007. évi költségvetési rendelet elfogadása
Tóth Mihály polgármester
Halmos Istvánné ágazatvezető

A POHI 2007. évi költségvetése a bérleti díjak összegeit tartalmazza.
Napirend 18. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat koncessziós pályázat kiírásához történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
56/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 1991. évi XVI. Tv. 5. §
(2) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy közigazgatási területén – a Pénzügyminisztérium
megbízása alapján – a Szerencsejáték Felügyelet fogadóiroda kialakítására vonatkozó
pályázatot írjon ki lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
elfogadva
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Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásért:
Tóth Mihály
polgármester
végrehajtás előkészítéséért: dr. Szeles Gábor jegyző

A döntésről szóló értesítés a Szerencsejáték Felügyeletnek megküldve.
Napirend 19. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár közötti „Használati megállapodás”-ra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
57/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti – a Szent
István út 230. szám alatti Királyerdei Művelődési Házban 256 négyzetméteren működő
könyvtár területhasználatáról szóló „Használati megállapodás” feltételeit (256 négyzetméter
terület ingyenes biztosítása kizárólag könyvtári funkciók ellátására, a könyvtár az általa
használt helyiségek közüzemi díjait és a szükséges karbantartási feladatok költségeit
megtéríti) elfogadja, és megbízza a polgármestert annak aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. január 31.
Tóth Mihály
Vukovich Zoltán

polgármester
irodavezető

Az eljárás folyamatban van.
Napirend 20. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött
gyógytestnevelést érintő pontjának módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
58/2007.(I.23.)Kt

Együttműködési

megállapodás

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy kezdeményezze a főváros és kerületünk
között 1997-ben megkötött Együttműködési megállapodás 5.2./c. pontjának módosítását. A
módosítás célja, hogy a gyógytestnevelési feladatok ellátásának kötelezettsége csak a
kerületünk által fenntartott közoktatási intézménybe járó tanulók esetében legyen
önkormányzatunk kötelezettsége. Amennyiben a módosítás bármilyen okra hivatkozással
meghiúsul, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 5.2./c. pontja
gyógytestnevelés ellátására vonatkozó részének azonnali felmondására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásra:
végrehajtás előkészítésére:

azonnal
2007. február 28.
Tóth Mihály polgármester
Becsei Dénes ágazatvezető

A főváros felé továbbításra került.
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Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat a Térfigyelő rendszer működéséhez szükséges megállapodásra és a 2007. I.
negyedévre történő anyagi fedezet biztosítására.
Előterjesztő: dr. Borsány György
59/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BRFK
XXI. kerületi Rendőrkapitányságával létesítendő, 2007. évre szóló – a térfigyelő rendszer
üzemeltetéséhez szükséges Megállapodást jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert a
megállapodás aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásért:
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Dr. Kerpán Mátyásné Közbiztonsági főmunkatárs

A megállapodást az önkormányzat vezetői aláírták, majd továbbításra került az ORFK felé.
60/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
térfigyelő rendszer működésére az I. negyedévben bruttó 12,000 eFt-ot, a 2007. évre összesen
bruttó 48,000 eFt-ot biztosít.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásra:
az üzemeltetési megállapodás aláírását követően, de
legkésőbb 2007. január 31-ig, illetve a 2007. évi költségvetés készítésekor
végrehajtásért:
Tóth Mihály polgármester

A költségvetés az előirányzatot tartalmazza, a testület jóváhagyta.
Napirend 22. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Közérdekű adatok közzétételére szolgáló
hatáskörének átruházása.
jegyző
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor
61/2007.(I.23.)Kt

egyedi

közzétételi

listák

megállapítása

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. § (3) és (5) bekezdése
szerinti, az önkormányzat feladatköréhez kapcsolódó közérdekű adatok közzétételére szolgáló
egyedi közzétételi listák megállapításának hatáskörét az Ötv. 9. § (3) bekezdése alapján a
polgármesterre átruházza.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásért:

azonnal
Tóth Mihály polgármester
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62/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
illetve az új SZMSZ előkészítésével megbízott munkacsoportot, hogy az SZMSZ
felülvizsgálata során a polgármesterre átruházott hatáskörök között az 1. pont szerinti
hatáskört is vegye figyelembe.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
végrehajtásért:
végrehajtás előkészítéséért:

azonnal
2007. márciusi testületi ülés
Tóth Mihály polgármester
Dr. Borsány György tanácsnok,
SzMSz munkacsoport vezetője

Napirend 23. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat az Együttes kérelem elfogadására és aláírására a FŐTÁV Zrt. felé.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester
63/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FŐTÁV
Zrt. részére kiállítandó Együttes kérelem szövegét elfogadja, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert e kérelmek aláírására.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
azonnal
végrehajtásért:
Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János ügyvezető igazgató

Napirend 24. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester
64/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
325/2005.(VI.21.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2007. december 31-re módosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:

65/2007.(I.23.)Kt

azonnal
azonnal
Tóth Mihály polgármester
HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
296/2006.(VI.13.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2007. június 30-ra módosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály polgármester
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66/2007.(I.23.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
371/2006.(IX.19.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2007. július 31-re módosítja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:

67/2007.(I.23.)Kt

azonnal
azonnal
Tóth Mihály polgármester
HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett,
de még le nem járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a
felelősök figyelmét felhívja.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:

azonnal
azonnal
Tóth Mihály polgármester

2007. február 20 Képviselő-testületi ülés
Napirend 8. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a 46/1998.(X.15.)Főv.Kgy. rendelettel elfogadott, a Fővárosi Szabályozási
Kerettervről szóló rendelet módosítására a Csepel-szigeti gerincút fővárosi bevezető
szakaszának megépítése érdekében.
154/2007.(II.20.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepelszigeti Gerincút és a Csepeli Tehermentesítő út egységes projektet képvisel. A két út
közvetlen találkozása érdekében készült módosított útvonal, a korábbi tervhez képest, többlet
kisajátítás költségét átvállalja. A költség vonzatnagyságának előirányzatára a 2007. év
márciusi képviselő-testületi ülésen, a Csepeli Tehermentesítő út kisajátításával kapcsolatos
javaslat tárgyalásakor visszatér.
elfogadva
Határidő:
Felelős:

elfogadásra:
végrehajtásra:
elfogadásért:
végrehajtásért:

azonnal
2007. év márciusi Kt ülésig
Tóth Mihály polgármester
Szlávik Zoltán fejlesztési főtanácsadó

A határozat végrehajtásának határidejét a 2007. júniusi Kt. ülésre javasoljuk módosítani.
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