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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az 
alábbiakban adok tájékoztatást: 
 
• A költségvetési rendeletben meghatározottak alapján az I-IV. havi teljesítésről szóló tájékoztatót 

májusban is a képviselői postaládán keresztül tudjuk a képviselők részére eljuttatni, a képviselő-
testületi ülés korai időpontja miatt.  

 
• A 2007. április havi bérek kifizetéséhez az önkormányzat, május 2-ai és 3-ai felvétel mellett, 

218.177 eFt rövidlejáratú munkabérhitelt vett igénybe.  
 
• Az Állami Számvevőszék munkatársa megkezdte a helyszíni vizsgálatot a 2006. évi felhalmozási 

célú támogatásból megvalósuló beruházások vonatkozásában. A célvizsgálat a céltámogatással 
megvalósuló Királyerdő-Észak szennyvízcsatorna építésre, valamint az Ady E. u. – Kiss J. alt. u. – 
Koltói u. – Táncsics M. u. – Deák F. u. – Bajcsy-Zs. u. tehermentesítő főgyűjtő csatorna építésre 
terjed ki. A célvizsgálat várhatóan május végén fejeződik be.  

 
2007. április 17.  
Kiállítás megnyitó a Kék Iskola Galériában 
A Kék Iskola Galériában Nagy Bandó András író, humorista nyitotta meg Vanyú István 
szobrászművész kiállítását. A tárlat május 10-ig tartott nyitva. 
 
2007. április 18-19.   
Angol Művészeti Szemle 
A PSZSZI szervezésében a Radnóti Miklós Művelődési Házban rendezték meg az Angol Művészeti 
Szemlét. A versenyzők dal, vers, próza és jelenet kategóriában indulhattak 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
évfolyamon. A független szakmai zsűri, amely a Mc. Millan Kiadó munkatársaiból állt, 200 tanulót 
jutalmazott az első három hellyel. A Mc Millan és az Oxford Kiadók szponzorként is segítették a 
helyezettek jutalmazását. 
 
2007. április 19. 
A polgármester részt vett a Pécsett megrendezett Városi Polgármesterek Randevúja című 
rendezvényen. 
 
Művészpalánták Alapítvány irodalmi pályázatának díjkiosztója 
 A Művészpalánták Alapítvány „Szeretném magam megmutatni” mese, vers –és novellaíró 
pályázatának eredményhirdetését a Gróf Széchényi István Általános Iskolában tartották. A pályázatra 
13 mese, 28 vers és 16 novella pályamű érkezett. Az iskola tanulói –a jelenlévő kb. 100 néző előtt -
bemutatták az I.-II. helyezett műveket. A műsort rövid tánc és hangszeres zene tette változatosabbá. 
A jeligés pályázatokat 5 fős szakemberekből álló zsűri értékelte. Az első 4 helyezett korosztályonként 
és kategóriánként könyvjutalmat, a többiek Szivárvány Újságot, apróbb ajándéktárgyakat és oklevelet 
kaptak.  
 
2007. április 20. 
Új épületrész megnyitó az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskolában 
Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola új épületrészének megnyitó ünnepségét Balogh 
Gábor, az iskola igazgatója nyitotta meg. Beszédet mondott Hiller István, Oktatási és Kulturális 
miniszter, valamint Kathy Horváth Lajos az EU. Kultúra 2000 Keretprogram Magyarországi 
Képviseletének elnöke. Az ünnepi beszédeket az iskola diákjainak előadása zárta. A rendezvényen a 
polgármester is részt vett. 
 
65 éves a Herman Ottó Általános Iskola 
A Csepeli Munkásotthonban rendezték meg a fennállásának 65. évfordulóját ünneplő Herman Ottó 
Általános Iskola gálaműsorát. Először az iskola fennállása óta készült képekből egy projektoros 
vetítésen nosztalgiázott a mintegy 450 főnyi közönség, majd a tanárok énekkarának produkciója 
következett. Tóth Mihály polgármester köszöntője és a Herman Ottó pályázat eredményhirdetése után 
az iskola tanulóinak 60 perces műsorát élvezhették a jelenlévők. 
 
A KÉK Általános Iskolában az Oktató Suli által megrendezett Zöld Bálon a polgármester is részt vett. 
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2007. április 20-21. 
A Zene Ünnepi Hete Csepelen 
A Fasang Árpád Zeneiskola 15. alkalommal rendezte meg a Zene Ünnepe Csepelen című 
rendezvénysorozatot, amelynek keretében április 20-án a Görög-katolikus templomban a Finn 
fuvolista növendékek hangversenyét, majd az önkormányzat vegyes karának és a Mátyás Király 
Általános Iskola felsős kórusának közreműködésével a zeneiskola művésztanárainak hangversenyét, 
21-én a T-Com Zeneházban a művésztanárok záró hangversenyét rendezték meg.  
 
2007. április 21-22.  
19. Csepel Kupa Nemzetközi ritmikus gimnasztika utánpótlás verseny 
A Csepeli Ritmikus Gimnasztika Klub a Csepel SC. Alapítvány Sportcsarnokában 19. alkalommal 
rendezte meg kétnapos nemzetközi utánpótlás versenyét, melyen mintegy 100 bulgár, orosz, 
belorusz, belga, horvát, cseh, izraeli, lengyel és francia sportoló mellett 25 csepeli versenyző küzdött 
az elsőségért. A csepeliek Gyermek 1 kategóriában 2., Gyermek 2 kategóriában 2., junior 
kategóriában 1., serdülő kategóriában 3., csapatversenyekben 2. és 3. , szerenkénti versenyekben 
1,2,3, helyezéseket értek el. 
 
2007. április 24. 
A korábbi hagyományoknak megfelelően a polgármester köszöntötte a kerületi szakszervezetekben 
50 éves tagsággal rendelkezőket, ahol részt vett a Vasas Szakszervezet nyugdíjas titkára is. 
A csepeli Munkásotthonban megtartott nyugdíjas bálon részt vett a polgármester is. 
 
2007. április 25. 
Ünnepi állománygyűlés keretében került átadásra a kerületi Rendőrkapitányságon az Év rendőre 
kitüntetés. A Rendőrség Napja alkalmából megtartott eseményen a Biztonságos Csepelért Alapítvány 
közreműködésével több rendőr is jutalmat kapott az önkormányzattól. 
 
20 éves a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 
Az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a megemlékezést követően 
került sor a Vásárhelyi versenyek eredményhirdetésére. Az ünnepi műsor után avatták fel Vásárhelyi 
Pál szobrát.  A Vásárhelyi Napok alkalmából Pipa Ildikó gobelin művész nyitotta meg Pálffy Katalin 
szobrászművész tárlatát. 
 
 „Csepel Sziget Ifjú Tehetségei” 
Az Alapfokú Művészeti Iskola a Nagy Imre ÁMK aulájában hatodik alkalommal rendezte meg 
nagysikerű „Csepel Sziget Ifjú Tehetségei” regionális képző –és iparművészeti pályázatának kiállítását 
és eredményhirdetését, ahol Bodóczky István Munkácsy – díjas festőművész értékelte a 
pályaműveket. A díjak átadását követően szakmai kerekasztal – beszélgetést tartottak. 
 
Csepeli Éneklő Ifjúság Hangverseny 
A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény a Csepeli Munkásotthonban rendezte meg a Csepeli 
Éneklő Ifjúság Hangversenyét, amelyen a Lajtha László Általános Iskola alsós kórusa, a Mátyás Király 
Általános Iskola kicsinyek kórusa, a Katona József Általános Iskola „Katona – kórusa”, a Kék 
Általános Iskola felsős kórusa, a Lajtha László Általános Iskola felsős kórusa és az összkar Szőnyi 
Erzsébet, Bogár István, Bárdos Lajos, Ránki György, Schubert, Kodály, Delibes, Purcell, Balázs 
Árpád, Flautner István, Kövesdy János, Brahms, Handel, Beethoven és Britten műveket adott elő. 
 
2007. április 26. 
Bizottság elnöki értekezlet volt a májusi testületi ülés előkészítése tárgyában. 
 
Idegennyelvi nap a Gróf Széchényi István Általános Iskolában 
A Magyar Köztársaság Oktatási Miniszterének Dicsérő Oklevelével Kitüntetett Gróf Széchényi István 
Általános és Kéttannyelvű Iskola ötödik alkalommal rendezte meg Idegennyeli Napját. Ebből az 
alkalomból az iskola diákjai színpadra koreografált, játékos formában német és angol nyelven adtak 
elő irodalmi, zenei és mesejeleneteket. A bemutatók után „Ötórai teát” rendeztek, ahol a vendégek 
kötetlen formában beszélgethettek az iskola tanáraival és tanulóival. 
 
2007. április 26-28. 
OMISÁ vezetői kirándulás 
 Az OMISÁ vezetői kirándulását idén Csehországba szervezte. 26-án a lednicei kastély megtekintése 
után az esti órákban érkeztek a fővárosba. 27-én egész napos autóbuszos, majd gyalogos 
városnézésen ismerkedtek Prága történelmi városrészeivel. 28-án az egykori királyi ezüstbányáiról 
híres kutnahorai csontkápolnát, a katedrálist és a pénzverdét tekintették meg. 
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2007. május 1. 
Sportmajális a Szabadkikötőben 
A Szabadkikötő sportpályáján jó időben, hagyományosan nagy sikerrel rendezték meg a sportmajálist, 
ahol 10 versenyszámban mintegy 1500 gyermek és felnőtt mérte össze tudását.  
 
2007. május 3. 
Az ’56-os Emlékbizottság záró rendezvénye 
Az ’56-os Emlékév záró rendezvényeként az emlékbizottság tagjai az Új Köztemető 301-es 
parcellájában megkoszorúzták a 4 csepeli posztumusz díszpolgár Andi József, Kőrösi Sándor, Major 
Ernő, Somogyi Tibor és Nagy Imre miniszterelnök sírját, valamint a 300-as parcellában található 
Központi emlékművet is. Ezután a Felvonulási téren virágokat helyeztek el az 56-os Emlékműnél. 
 
2007. május 4. 
101. születésnapján Bálint Teréziát köszöntötte Horváth Gyula alpolgármester. 
 
Kiállítás megnyitó a Hricsovinyi Galériában 
A Hricsovinyi Galériában Takács József önkormányzati képviselő nyitotta meg Barcsay Kálmán 
komáromi képzőművész Villon: Haláltánc balladája által inspirált alkotásaiból készült kiállítást. A 
megnyitó után halálának 10. évfordulója alkalmából Kibédi Ervinre emlékeztek. A műsorban 
közreműködött M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész és Szentkirályi Aladár hegedűművész. 
 
2007. május 4-5.  
Több kerületi és fővárosi intézményben zajlott a szokásos ballagás. 
 
2007. május 5. 
Csepel Kupa táncverseny 
A Csepel SC. Alapítvány Sportcsarnokában 6. alkalommal rendezték meg a Csepel Kupa 
táncversenyt. A Feeling Sporttánc Egyesület által szervezett versenyt Tóth Mihály polgármester 
nyitotta meg és Keleti Andrea vezette. A Táncszeretők (hobby) kategóriában 439 pár, az országos 
Junior standard Ranglista versenyében 8 pár, az országos Latin Táncok Ranglista versenyen 60 pár 
mérte össze tudását. 
 
2007. május 5-6. 
A csepeli Munkásotthonban két napos kelet-magyarországi Gyermektánc Fesztivál zajlott. A 
rendezvényt a polgármester nyitotta meg, ahol 36 együttes, 1200 táncos vett részt. 
 
2007. május 6. 
Kiállítás megnyitó a Király – Erdei – Műhelyben 
A Király-Erdei-Műhelyben Bráda Tibor Munkácsy – díjas festőművész nyitotta meg Szíjjártó Árpád 
festőművész „Mozgat” című kiállítását. Az eseményen közreműködött Papp Ildikó előadóművész. 
 
2007. május 7. 
Alsós díjkiosztó gála 
A PSZSZI szervezésében a Nagy Imre ÁMK színháztermében került sor az alsós versenyhelyezettek 
díjkiosztó gálájára. A gálát a Móra Ferenc Általános Iskola Pán Péter című produkciója nyitotta meg. A 
szépolvasás 3., 4. évfolyam, irodalmi csapatvetélkedő 3., 4. évfolyam, szövegértő verseny 3., 4. 
évfolyam, matematika verseny 3., 4. évfolyam, helyesírás verseny 2., 3., 4. évfolyam első három 
helyezettjének adtak át okleveleket és jutalomkönyveket. Közel 80 diák vehette át megérdemelt 
jutalmát. 
 
2007. május 7. 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK-bam 
A Nagy Imre ÁMK galériájában Vincze Angéla festőművész nyitotta meg Bálint Ágnes festőművész 
„Sejtelmes fények” című kiállítását. A megnyitón közreműködött Kostyák Attila hegedűművész-tanár 
és Kostyák Előd csellóművész-tanár. A tárlat május 31-ig tart nyitva. 
 
2007. május 9. 
Nyugdíjas Pedagógus Nap 
A Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata a Kiss János Alt. U. 52. Óvodában rendezte meg a 
hagyományosan jó hangulatú, a kerület nyugdíjas pedagógusai részére rendezett ünnepségét. 
 
2007. május 7-13. 
Csepelen is megrendezésre került a Születés Hete rendezvénysorozat. Az országos rendezvény 
csepeli megnyitójára a Csepeli Zeneiskola termében került sor, ahol a résztvevőket a polgármester 
köszöntötte. 
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2007. május 7-14. 
Lezajlottak a bizottsági ülések a májusi testületi ülés előkészítése jegyében. 
 
2007. május 9. 
Kiállítás megnyitó a Csepel galériában 
A Csepel Galériában Tóth Mihály polgármester és prof. Boze Minica kulturális vezető nyitotta meg a 
Rijeka város és Csepel között fennálló testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulója tiszteletére 
rendezett horvát grafikai és fotóművészeti kiállítást. 
 
2007. május 12. 
30 éves az Erdősor – Festő utcai Óvoda 
A Csepeli Munkásotthon színháztermében rendezte meg a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő 
Erdősor - Festő utcai Óvoda jubileumi gálaműsorát, ahol az óvoda csoportjai nagy sikerrel, teltház 
előtt mutatták be produkciójukat. 
 
2007. május 14. 
A kerületi önkormányzat a képviselő-testület által javasolt bírósági ülnökök eskütételére és megbízó 
levelének átadására került sor a XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon.  A rendezvényen a 
polgármester vett részt. 
 
Felsős díjkiosztó gála 
A PSZSZI a felső tagozatosok második díjkiosztó gáláját az ÁMK Színháztermében rendezte meg 
A felsősöknek számos kerületi versenyt szerveztek, emiatt több részletben osztottak jutalmakat. 
Ez alkalommal a Szövegértő verseny, a Könyvismereti verseny, a Hetedikes fizikaverseny, a Szent 
László verseny, az Ókor tudósai történelem verseny, a Kerületi német tanulmányi verseny és a Német 
OÁTV versenyek helyezettjeit jutalmazták. A gálán 90 tanulónak adtak át oklevelet és jutalomkönyvet.  
 
2007. május 15. 
Képviselő-testületi ülés. 
 
A képviselő-testület állandó bizottságainak saját hatáskörben hozott döntései május 
hónapban: 
 

1. A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 
- A 2007. évi 90 %-os Állami Finanszírozási Új Adósságcsökkentési előirányzat terhére 

9 fő részére összesen 1.478.132,- Ft értékben támogatást biztosított. 
- 3 fiatal házas első lakáshoz jutásához összesen 1.800.00,- Ft támogatást biztosított. 
- Lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt 6 fő jogcímnélküli 

lakáshasználóvá váló személlyel (akik a jogerős ítélet előtt hátralékukat rendezték) 
egy éves határozott időtartamú lakáshasználati szerződés megkötését támogatta. 

- Befogadta az egycsatornás (termofor) gyűjtőkémények felújítására beérkezett 
érvényes pályázatokat, melyek alapján összesen 26 db életveszélyes kémény 
kerülhet felújításra. Az Önkormányzat összesen 3.082.471,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást ad, mely a kivitelezési költségek 25 %-a. 

- Kalapács Józsefet az állandó meghívottai közé választotta, mivel a Jahn Ferenc 
Kórház Felügyelő Tanácsának delegált tagja. 

 
2. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 

- Efogadta a „Nyitott ajtók – Együttműködési modellek Csepelen” című HEFOP 
pályázatról szóló beszámolót. 

  
KÖVETKEZŐ IDŐSZAK  FELADATAI 

 
Május 16. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet 
 13 óra Évfordulós koordinációs bizottság alakuló ülése 
Május 21. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
 14 óra Dr. Szeles Gábor fogadóórája 
Május 21-27.  Csepeli Napok rendezvénysorozat külön program 

alapján 
Május 27. 11,30 Pünkösdi istentisztelet a Görög Katolikus templomban 
Május 29. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
Május 30. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet 
Május 31. 13 óra Bizottság elnöki értekezlet 
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Június 1-4.  Csepeli delegáció látogatása az erdélyi Vámosgálfalván 
Június 4. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
 14 óra Orosz Ferenc fogadóórája 
Június 6. 14,30 Csepeli pedagógusok köszöntése, polgármesteri jutalom 

átadása 
Június 7. 14,30 Csepeli Pedagógus Nap a Királyerdei Művelődési 

Házban 
Június 11. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
 14 óra Horváth Gyula fogadóórája 
 17 óra Közmeghallgatás az ÁMK-ban 
Június 13. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet 
Június 18. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
 14 óra Polgármesteri fogadóóra 
Június 18-21.  Bizottsági ülések 
Június 21. 17 óra Kitűnő tanulók köszöntése a csepeli Zeneiskolában 
Június 25. 10 óra Tisztségviselői értekezlet 
 14 óra Dr. Szeles Gábor fogadóórája 
Június 26. 9 óra Képviselő-testületi ülés 

 
 
Budapest, 2007. május 10. 
 
            
         Tóth Mihály 



 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Ágazat 

 
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 

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

Polgármester úr 

– helyben – 

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

- Áttekintettük a Polgármesteri Hivatal kiadmányozási szabályzatát és az 
időközben bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a gyakorlati 
alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján javaslatot tettünk annak 
módosítására. 

- Április 18-án az Igazgatási Ágazat vezetője részt vett a Tulajdonosi Bizottság 
felállítását előkészítő megbeszélésen. 

- Április 19-én a Professzionál Zrt. munkatársai egy prezentáció keretében 
ismertették a hivatal munkatársaival a január 1-jétől bevezetendő új 
dokumentum- és iratkezelő rendszer tervezett elemeit és az ezzel járó 
iratkezelési követelményeket. 

- Az ágazatvezető április 20-án részt vett a polgármesteri hivatal bővítésének 
(Főtér rekonstukció I. ütem) tervezési munkáira kiírásra kerülő közbeszerzési 
eljárás bíráló bizottságának ülésén. 

- Az ágazatvezető április 23. és 26-a között részt vett a hivatal új dokumentum- 
és iratkezelő rendszerének bevezetése érdekében a munkatársakkal folytatott 
workshopokon. A megbeszélések során bemutatásra került a tervezett 
szoftver működése, alkalmazásai, illetve a munkatársak elmondhatták 
javaslataikat a rendszer továbbfejlesztése, testreszabása érdekében. 

- Április 23-án az ágazatvezető és a jogügyi ügyintézők egyeztetést folytattak 
Zsiláné Bara Évával a Csevak Kft., mint bonyolító által kötendő 
szerződésekről. 

- Április 26-án a Tulajdonosi Bizottság felállításával kapcsolatban ismételt 
megbeszélésre került sor, ahol a jelenlévők megvitatták az SZMSZ és a 
vagyonrendelet módosításával kapcsolatos javaslatot. 

- Az Igazgatási Ágazat vezetője és a Városgazdálkodási Ágazat vezetője 
egyeztetést folytatott az önkormányzat által nyújtott támogatások 
felhasználására és a támogatási szerződések megkötésére vonatkozó 
szabályzat elkészítéséről. 

- Május 8-án a Tulajdonosi Bizottság felállításával kapcsolatban újabb 
egyeztető megbeszélésre került sor, melyen az ágazatvezető is részt vett. 

- A Budapesti Közjegyzői Kamara elnökhelyettese tájékoztatta hivatalunkat 
arról, hogy 2007. március 13. napjától megnyitotta irodáját dr. Kun Éva 
Budapest XXI. kerület 3. számú székhelyére kinevezett közjegyző a 1211 
Budapest, Kossuth Lajos u. 61. fszt. 2. szám alatt. 
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Városépítési Iroda: 
 
– A 2007. január 8-ától Környezetvédelmi Csoportunkhoz átkerült ebnyilvántartási 

feladatkör kapcsán – a kötelező éves oltatás elmulasztása miatt –, április hónapban 
(heti 100-as csomagokban) 553 db szabálysértési eljárás megindítását 
kezdeményeztük az ebtulajdonosok ellen a szabálysértési hatóságnál. Emiatt telefonos 
és személyes ügyfélforgalmunk szinte megduplázódott, eddig 133 ügyfél tett 
nyilatkozatot az általa birtokolt ebről 

– 2007. április 19-én a kivitelező Vianova Kft., a közterületet kezelő Főkert és FKF Rt., 
a beruházó Csevak Kft. Beruházási és Közterületekezelési Osztálya, az általunk 
megbízott kertészeti szakértő, valamint a tulajdonos nevében eljáró Főpolgármesteri 
Hivatal Közlekedési Ügyosztályának képviselőivel helyszíni szemlét tartottunk a 
Budapest, XXI. ker. Kossuth Lajos utca Szent Imre tér és Karácsony Sándor utca 
közötti szakaszán. Megvizsgáltuk a 2005. őszén parkolóépítési munka során károsított 
fákat összesen 13 darabot. Az igazságügyi szakértő megállapította, hogy a fák közül 6 
darab rendkívül sérült, életveszélyes, ezek kivágása azonnal elvégzendő, ezen fák 
kijelölése meg is történt. A többi elöregedett fa erőteljes metszésre szorul, amelyet 
gyakorlott szakemberekkel kell elvégeztetni. Kivitelező VIANOVA Kft. a korábbi 
vállalásának megfelelően 4 darabot saját költségén tuskókiszedéssel együtt eltávolít és 
helyükre 4 darab magas kőrisfát ültet. A Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a 
fennmaradó 2 darab életveszélyes fát kivágattatja tuskókiszedéssel együtt, pótlását 
önkormányzatunk vállalta. A fák eltávolítása során a burkolatokban esetlegesen 
keletkező károk kijavítását a VIANOVA Kft. vállalja. Jelenlévők javasolják a fent 
feltüntetett fákon (6 darab) túl a 2005. őszi parkolóépítés során érintett további – még 
nem életveszélyes fák – cseréje és az egységes fasor érdekében azt, hogy a Főváros 
mint tulajdonos, illetve Önkormányzatunk mint építtető további egyeztetéseket folytat. 

– A korábban Németh Szilárd képviselő úr interpellációiban is jelzett Budapest, XXI. 
kerület Dunadűlő út 209466 hrsz-ú, RSD-menti ingatlan kapcsán két különböző 
építési hatósági eljárás is folyamatban van (az ingatlan állami tulajdon, kezelője a 
Magyar Kajak-kenu Szövetség). A Szövetség építési engedély-kérelmet nyújtott be 
egy hajótároló és egy műhelyépület összekötésére. Az ingatlanon 15 éves használati 
jogot kapott Magyar Testgyakorlók Köre Sport Club (MTK SC) konténer csónakház 
és hajótárolóra kért építési engedélyt, majd május elején építési engedély nélkül 
tereprendezésbe és építési munkába kezdett. Ebben az ügyben a fennmaradási 
engedélyezési eljárás lehetőségét vizsgáljuk. Az események alakulása azért is 
sajnálatos, mert sem építési hatósági, sem főépítészi egyeztetés nem előzte meg a 
tervbenyújtást. Utólag ez dr. Polinszky Tibor főépítész és Cserteg Imre irodavezető 
részvételével április 25-én megtörtént, de az elképzelések általában nincsenek 
összhangban a szabályozási terv által javasolt telekhasznosítással és beépítéssel. 

 
Igazgatási Iroda: 

 
– 2007. április 23-27. között a polgármesteri hivatal új dokumentum- és iratkezelési 

rendszerének bevezetéséhez kapcsolódóan a Professzionál Zrt. képviselőinek 
részvételével worshopokra került sor. Ennek keretében a cég képviselői bemutatták az 
új iktatóprogram gyakorlati működését. A hivatal dolgozói elmondták az új rendszer 
bevezetésével kapcsolatos észrevételeiket, ill. kéréseiket, melyek a workshopokról 
készített emlékeztetőkben rögzítésre kerültek és a közeljövőben véglegesítésre kerülő 
rendszertervbe beépülnek. 

  
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét. 
 

Budapest, 2007. május 9. 
        Dr. Csertus Mónika 
              ágazatvezető 
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 

I. Egészségügyi Szakrendelő és Mentőállomás 
A Szakrendelő rekonstrukciója befejeződött. A használatbavételi engedélyt a 
XIX. Ker. Polgármesteri hivatal Építéshatósági Iroda kiadta. Az intézmény 
rendeltetésszerűen üzemel. 
A mentőállomással kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban 
van. 

II. Csepeli Gerincút 
Az ingatlanok megszerzési folyamata az utolsó fázisához érkezett, már csak két 
ingatlan kisajátítását végzi a Közigazgatási Hivatal. A Főváros megegyezett az 
Őt perlőkkel, és visszavonta keresetét a Közigazgatással szemben. A bontási 
munkák a bírósági határozatok beérkezte után tovább folytatódhatnak. A 
Földhivatalban folyik a megszerzett, lebontott ingatlanok művelési ágának 
megváltoztatása. 

III. Teherforgalmi Elkerülő út  
Az út építéséhez kapcsolódóan többoldalú megállapodások születtek. 

IV. Főtér rekonstrukció I. ütem (régi nevén POHI 
bővítése) 
Folytatódik a közös forráskutatási munka szerződött tanácsadónkkal, a Hitesy 
Bartucz Hollai Euroconsulting Kft–vel. Az előzetes információk alapján korábbi 
fejlesztési elképzelésünket a várható támogatásra számító pályázati 
tengelyeknek megfelelően alakítjuk. 
Folyamatban vannak a lakossági, civil és KKV felmérések szervezése és a 
beérkezett vélemények kiértékelésének előkészítése. 
Megkezdődött a hivatal épületének tervezési munkáit indító közbeszerzési 
eljárás előkészítése. A beruházási célokmányt a PEKB jóváhagyta. 

V. Csepel-Portál 
A TVÉ döntésének megfelelően folyamatban van a projekt zárása és a 2006. 
évi fenntartási jelentés elkészítése. 
A portál támogatóval a szerződést 2007. május 1 –el meg kívánjuk kötni. 
 
VI. Társasház felújítási pályázat 
A 37 pályázat során eddig benyújtott számlák kifizetése folyamatosan történik. 
A pályázati rendszer további gondozásra – feladat megosztás kapcsán – 
átkerült a CSEVAK kft-hez. 
 
VII. Panel program 
Panel program keretében az Önkormányzatunk 9 társasház felújítására – 
elsősorban nyílászárók cseréje és hőszigetelési munkákra – nyújtott be 
pályázatot. A pályázók közül 5 társasház nyert, a nyerteseket kiértesítettük. 
A pályázati rendszer további gondozásra – feladat megosztás kapcsán – 
átkerült a CSEVAK kft-hez. 
 
VII. UNDP-2006.-1,2,3,4 jelű pályázatok  
A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 
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A Fejlesztési Csoport által gondozott aktuális pályázati témák 
 

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

Effektív br. 
önrész 

(mFt) (b) 

Kihozatali 
tényező 

(a/b) 

1. Főtér 
rekonstrukció előkészületben ~ 2.500 ~375 6,7 

2. UNDP energia 
audit elkészítése megnyert 25 5 5 

3. 
E-learnig 

keretrendszer 
bevezetése 

elbírálás alatt 105 15,75 6,7 

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

 
 
 
Budapest, 2007.05.10. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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