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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testület 

Fidesz - KDNP Képviselő – csoport 
 

Önálló képviselői indítvány 
a Ráckevei-Soroksári Duna-ággal (RSD) kapcsolatos 

önkormányzati állásfoglalásokra és cselekvésre 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy milyen nagyszámú és elszánt lakossági 
tiltakozás kíséri az IBIZA Kft. Kis-Duna - parti (Ráckevei-Soroksári Duna-ág, 
RSD) befektetését, lakópark építési elképzeléseit, előkészületeit. 
 
Kerületünkben nem ismeretlen ez az állampolgári ellenállás. Tapasztaltuk 
mindezt a leendő (?) Gerincút menti kisajátításoknál, a 71-es busz 
megállóinak áthelyezésénél, a papírgyári uszoda likvidálásakor, a hárosi 
„fejlesztéseknél”, az Arany János utca lakhatatlanná tételekor, és még sokáig 
sorolhatnánk. 
 
A tiltakozások mögött mindig felszínes, rossz önkormányzati döntések, és 
azok lélektelen, gépies végrehajtása húzódik meg. Szerencsére 1990 óta 
demokráciában élünk, 2004. május 1-jétől pedig az Európai Unió tagjai 
vagyunk. Így az állampolgárok, köztük a csepeliek is elmondhatják 
véleményüket, jogállami keretek között képviselhetik érdekeiket. Egy jól 
működű, lakosságközpontú önkormányzat pedig meg is hallja polgárai 
véleményét, sőt úgy intézi az ügyeket, hogy első sorban az ő érdekeiket 
képviselve hozzon döntéseket. Legyen szó akár ingatlanfejlesztésről, akár 
közlekedésről, akár egészségük, biztonságuk megvédéséről, vagy a jövő 
generációjának szocializációjáról. 
 
Mi, a 2-es és a 6-os önkormányzati választó-kerület egyéni képviselői most 
arra kérjük a tisztelt Képviselő-testület tagjait, annak vezetőjét, Tóth Mihály 
polgármester urat, hogy közösen halljuk és értsük meg az RSD mentén 
tiltakozók szavait, s hozzunk kéréseik, javaslataik mentén, érdekeik, értékeik 
megvédése tekintetében döntéseket, és hajtsuk, hajtassuk végre azokat. 
Ehhez mindenek előtt időt kell szánnunk – de nagyon feszes és határozott 
menetrenddel - a probléma megismerésére, a megoldási javaslatok 
optimalizálására. 
 
Határozati javaslataink e célok megvalósítását segítik elő, s ehhez 
kérjük a Képviselő-testület támogatását! 
 
Budapest, 2007. május 2. 
 

Zupkó János s.k.   Németh Szilárd s.k. 
2-es ÖEVK képviselő    6-os ÖEVK képviselő 
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Határozati javaslatok 
 
1. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri a lakók képviselőit, hogy írásos formában foglalják össze az RSD 
terület fejlesztésével – kiemelten az IBIZA Kft. befektetésével – kapcsolatos 
ellenvéleményüket, illetve pozitív javaslataikat. Ezzel egyidőben kikérjük a 
területileg, szakmailag illetékes vagy érdekelt civilszervezetek véleményét is. 
Az írásos vélemények beérkezési határideje: 2007. május 25. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2007. május 25. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
2. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a lakossági és a civil vélemények ismeretében, felkéri Tóth Mihály 
polgármestert, az IBIZA Kft.-vel való, a megoldás irányába mutató 
tárgyalások megkezdésére. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2007. május 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
3. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri Tóth Mihály polgármestert, az  önkormányzat jogi és pénzügyi 
beavatkozása lehetséges módozatainak kidolgozására. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2007. május 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
 
4. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az RSD ügy megtárgyalására, különös tekintettel a lakossági érdekek és 
a fejlesztések  összehangolásának fontosságára, a visszafordíthatatlan 
folyamatok megelőzésére, 2007. június 10-ig rendkívüli, nyílt képviselő-
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testületi ülés összehívását kéri Tóth Mihály polgármestertől. Erre az ülésre 
Tóth Mihály polgármester készítsen előterjesztést a lakossági és a civil 
vélemények, az IBIZA Kft.-vel folytatott tárgyalások, a jogi és pénzügyi 
lehetőségek ismertetésével, megoldási alternatívák felvonultatásával, 
határozati javaslatokkal. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  2007. június 10. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
 
5. számú határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy felkéri dr. Szeles Gábor jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontjáig milyen jogszerű 
eszközökkel függesztheti fel az önkormányzati hatóság az építkezés 
előkészületeit. Amennyiben van törvényes eszköz, akkor az alapján tegye 
meg a szükséges lépéseket. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségi szavazata szükséges. 
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