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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Önkormányzatunk Képviselő-testülete az elmúlt öt évben több alkalommal foglalkozott a te-
rület egészének fejlesztésével. Az egyes események időrendi felsorolását az 1. sz. melléklet 
részletezi, ezekből megállapítható, hogy viszonylag sok idő telt el a döntések meghozataláig, 
illetve a döntések között. A döntések közül kiemelem a területre vonatkozó Szabályozási Terv 
elfogadását a Túrisztikai koncepciót, a Gazdasági Programot, ( 9.sz. mell. ) továbbá a 
Wellness építésével összefüggő döntéseket, melyek következtében létrejött az úgynevezett 
csereszerződés. 
A mostani előterjesztés áttekinti az RSD-menti fejlesztéseket és javaslatot tesz a további ten-
nivalókra.  
 
I.  Wellness Központ (Wellness Park) építése
  
 A Képviselő-testület 2006. december 19-i döntése (2.sz. mell.) alapján  folyt  az  
            előkészítő munka. Ennek megfelelően ma további döntési javaslattal élünk. ( lásd  
            határozati  javaslatok ) 
 
II.  Fedett uszoda építése 
 

Ebben a kérdésben a Képviselő-testület korábban döntött (3.sz. mell.) A  ma érvényes 
döntés szerint 400 mFt átadásával a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. területén és 
beruházásában megépül a 25 m-es uszoda, ahol a Tanműhely közben jelenleg üzemelő 
tanuszoda is működne. A fenti döntések a mai napig nem kerültek végrehajtásra. En-
nek elsősorban az volt az oka, hogy a 2006. tavaszán elfogadott turisztikai koncepció-
ban megfogalmazottak és a befektetői konferencián tapasztalt érdeklődés  felgyorsítot-
ta a Wellnes Központ befektetői pénzből való építését, illetve előkészítését. 
A szakértők a mai napig nem jutottak közös nevezőre abban, hogy ha Wellness  Köz-
pont épül, akkor célszerű-e a strand területén megépíteni az új fedett uszodát. 
Az IBIZA cég tervezett építkezése és a Képviselő-testület által elfogadott csereszerző-
dés végrehajtása során tapasztalt politikai, lakossági és civil szervezeti negatív hozzá-
állás várhatóan nehezíti, esetleg időben ellehetetleníti az RSD-menti (összes!) fejlesz-
téseket. 

 
A probléma kezelése céljából tárgyalásokat folytattunk: 
  - (1) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt-vel (továbbiakban BGYH) 
  - (2) DUNAPACK Rt-vel 
  - (3) Csepel SC Alapítvánnyal. 
 
A lefolytatott tárgyalások alapján a következőkről tájékoztatjuk T. Képviselő-
testületet. 
 
Ad.(1) 
A BGYH továbbra is hajlandó együttműködésre – úgy ahogyan azt a Képviselő-
testület korábbi határozatai rögzítik. A cég felajánlotta megvételre a Csepeli Strandot 
(telek, felépítmények, vízbányászati jog). A telek értékét 1,5 milliárd Ft-ban jelölte 
meg. Az üzemeltetés veszteséges, illetve nem alaptevékenység. ( 4. sz. mell. ) 
A csepeli Strand megvételével Önkormányzatunk hozzájutna a termálvíz ( ami gyógy-
vízzé minősíthető ) bányászati jogához is.  
A felajánlott vételárat magasnak tartjuk. A strand megvásárlása esetén jelentősen 
csökkenne az északi bevételből más például útépítésre fordítható forrás.  
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Döntésre több változatot terjesztünk elő. Az Önkormányzat vezetése a ”Fedett Uszoda 
létesítésével összefüggő döntések” 6. számú határozati javaslat A. változatát javasolja 
elfogadásra. 

  
Ad.(2) 
A DUNAPACK Rt tulajdonát képező uszoda műszaki állapota miatt alkalmatlan a 
probléma megoldására. 
 
Ad.(3) 
A Kuratórium elnökével folytatott tárgyalás eredménye, hogy önkormányzati igény 
esetén az építésre alkalmas területet (Völgy u. – Erdőalja u sarka 5.sz. mell.) éves bér-
leti díj fejében 50 évre bérbe adja az Alapítvány. Az Alapítvány más (pl. saját maga 
épít uszodát, és azt bérbe adja az önkormányzatnak) megoldásban is érdekelt illetve 
nyitott bármilyen jellegű együttműködésre. 
 
További döntéseinket a fentebb leírtak alapján kell meghozni. Javaslatainkat a határo-
zati javaslatok tartalmazzák. 

 
III.  IBIZA Kft. tervezett fejlesztése

 
Mint korábban jeleztük összeállítottuk az RSD-menti ingatlanokkal kapcsolatos törté-
nések listáját.  
 
Jelenlegi helyzet: 
• A cég folytatja az építési engedély iránti eljárást. 
• Az un. cseretelekre megkérte az építési engedélyt. 
• Hatóságunk – Városépítési Iroda – kérte, hogy az engedélyezést az illetékes 

Közigazgatási Hivatal által kijelölt hatóság folytassa le. Az illetékes Közigazga-
tási Hivatal Budapest XX. Kerület Pestszenterzsébet Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Építési Osztályát jelölte ki. (  6. sz. mell. ) 

• A Fővárosi Tervtanács véleményezte a tervet, állásfoglalásukat mellékeljük 
(7.sz. mell.). 

• Civil szervezetek bírósági úton megtámadták az engedélyt, kérték az eljárás fel-
függesztését. 

 
IV.  Csereszerződés 
 

Képviselő-testületünk döntése alapján a csereszerződés aláírása megtörtént. ( 8.sz. 
mell.) Folyamatban van a „cseretelek” egyesítésének eljárása, illetve az építmények 
lebontásához szükséges bontási engedély megszerzése. A cég által utalt összeget visz-
szautaltuk, tekintettel arra, hogy az nem az aláírt szerződés alapján történt meg. 

 
Kérem Képviselő társaimat a határozati javaslatok elfogadására. 

 
 
Budapest, 2007. szeptember 5. 
 
 
 
        O r o s z    Ferenc   
Határozati javaslatok: 
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A WELLNESS Park létesítésével összefüggő döntések 

 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

205806/1 hrsz-ú ( Budapest XXI. Ker. Hollandi u. 14. sz. ) valamint a 205803, 205804 
(Budapest XXI. Ker. Hollandi úti volt Napközis Tábor ) és 213002/38 hrsz-ú ( Budapest 
XXI. Ker. Csikó stny. 2/A sz. ) ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződést jelenleg hatá-
lyosnak tekinti és a szerződésben elfogadott feladatokat az ott meghatározottak szerint 
jogszerűen kell teljesíteni, egyúttal az épületek bontásához a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja, melynek aláírására Tóth Mihály polgármestert felhatalmazza. 
Továbbá úgy dönt, hogy amennyiben a 205806/1 hrsz-ú telek ( Budapest XXI.ker.  
Hollandi u. 14. sz.) az Önkormányzat tulajdonába kerül  a 38/2005. ( XII. 13.) Kt számú 
rendelete (Vagyonrendelet) értelmében a stratégiai vagyontárgyaknál veszi 
nyilvántartásba. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2007.11.01. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtásért: dr. Polinszky Tibor főépítész 
  Nyilvántartásba vételért: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
WELLNESS park megépítésére vonatkozó Tendert kiírja. A Tender kiírására a 205806/1 
hrsz-ú terület tulajdonának megszerzését követően kerülhet sor. 
A Tender legfontosabb elemei: 
 

1. A WELLNESS Park kizárólag magántőke felhasználásával valósulhat meg. 
2. A WELLNESS Park megvalósításához szükséges önkormányzati területeket a 

nyertes pályázónak az önkormányzat 50 évre bérbe adja. 
3. A nyertes pályázónak 2 éven belül a vonatkozó elvi építési engedély szerint a 

205800 hrsz-ú ingatlanon ( Budapest XXI: ker. Hollandi út volt Napközis Tábor 
déli része ) meg kell építenie az új Ifjúsági Tábort. 

 
A Tender végleges szövegét a Tulajdonosi Bizottság, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbe-
szerzési Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülése 
hagyja jóvá. 
Továbbá úgy dönt, hogy a Tender nyertese a WELLNESS Park megépítését akkor indít-
hatja el, ha az Ifjúsági Tábor új épületébe a tábor áttelepült. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2007.12.31. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
WELLNESS park kialakításához szükséges 206127, 206122, 206125, 206124 hrsz-ú terü-
leteket ( 12. sz. mell. ) forgalomképes vagyonná, ezen belül stratégiai vagyonná nyilvánít-
ja. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2007.11.01. 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   Végrehajtásért: dr. Polinszki Tibor főépítész 

 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a több 

funkciós, télen-nyáron üzemelő új Ifjúsági Tábor megépítéséhez a 205800 hrsz-ú ingatlan 
Szabályozási Tervben szereplő építési területét jelöli ki. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
    Végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 
 

A Fedett Uszoda lértesítésével összefüggő döntések 
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bu-

dapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. (BHGY) területén fedett uszoda létesítésére vonatkozó 
összes korábbi: 180/2006.(IV.25.)Kt; 181/2006.(IV.25.)Kt; 182/2006.(IV.25.)Kt; 
183/2006.(IV.25.)Kt; 184/2006.(IV.25.)Kt; 185/2006.(IV.25.)Kt; 186/2006.(IV.25.)Kt; 
287/2006.(VI.13.)Kt; 288/2006.(VI.13.)Kt; 290/2006.(VI.13.)Kt; 292/2006.(VI.13.)Kt; 
293/2006.(VI.13.)Kt; 375/2006.(VI:13.)Kt  számú határozatait visszavonja. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a léte-
sítendő Fedett Uszoda területét ( amely a kiviteli tervek alapján alakul ki ) a Csepel SC 
Alapítvány tulajdonában lévő 201861/2 hrsz-ú ingatlanból az Alapítványtól 50 évre bérli. 
Az Önkormányzat a bérelt területen saját költségén megépíti az alábbi paraméterekkel 
rendelkező Fedett Uszodát . 

 
 

A Fedett uszoda paraméterei: - úszómedence: 33 1/3x16x2,10m 
     - tanmedence: 8x16x0,90m 
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     - a medencékhez tartozó szükséges, szabványos 
                                                        létesítmények 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: programterv alapján 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meg-
épített Fedett Uszodát az Önkormányzat üzemelteti. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra: megépítést követően 
  
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 
4.  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fe-

dett Uszoda területének bérlésére a tulajdonossal bérleti szerződést köt, egyben  felkéri 
Tóth Mihály polgármestert, hogy a bérleti szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  Végrehajtásra: 2007. 12. 31. 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
    Végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 
5.  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. 

számú határozati javaslat szerinti Fedett Uszoda tervezésére, engedélyeztetésére és az ez-
zel kapcsolatos műszaki, jogi előkészítési  költségekre, valamint a vonatkozó tervpályázati 
eljárás lefolytatására az északi bevétel terhére 22 millió forint  keretet  biztosít. 

 
   Határidő: elfogadásra: azonnal 

 
   Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   Végrehajtásáért: Szlávik Zoltán főtanácsadó 
                    Dr. Poéinszky Tibor főépítész 

A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szüksé-
ges. 

 
 
 
 

6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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A. változat :  Az Önkormányzat a WELLNESS Park ingatlanainak tendereztetését köve-

tően dönt a Csepeli Strand megvásárlásáról, az ajánlattétel időpontjában érvényes in-
gatlanpiaci feltételek alapján. 

 
B. változat : A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt-vel történt előzetes tárgyalások után 

vételi ajánlatot tesz a Csepeli Strand ingatlanának, a rajta lévő építmények és a ter-
málvíz bányászati jogának megvásárlására, abból a célból, hogy azt saját üzemelteté-
sébe vegye. 

C. változat :  Nem vásárolja meg a Csepeli Strandot. 
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
  Vételi ajánlattételre: a Wellness tender nyertesével kötött szerződést követően 

 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtás előkészítéséért: Orosz Ferenc alpolgármester 

 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 
7.   Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  szabályo-

zási tervet és azzal összefüggésben  CSVÉSZ módosítást készíttet az alábbi területre: Bu-
dapest, XXI. kerület  Szent István út – Béke tér – Völgy utca – Erdőalja út által határolt 
területre (10.sz. melléklet), mely az alábbi helyrajzi számokat foglalja magába:  
201861/1, 201861/2  

 
A szabályozási terv céljai a következők: 

 
a.) a terület keretövezeti besorolása a 46/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet szerint: K-SP 

„városi jelentőségű kiemelt sportterületek” (11. sz. melléklet) 
b.) a területen jelenleg meglévő sporttelep korszerűsítése, fejleszthetősége érdekében a 

47/1998. (X.15.) Főv. Kgy rendelet 49. § (1) bek. d. pontja szerint a K-SP keretöve-
zetben az alábbi fejlesztési célok szabályozhatóak: 

 
 b1) A területen sportépítmények, sportépítmények kiszolgáló létesítményei, szál-

 láshely szolgáltató építmények, a területet használók ellátását szolgáló vendég-
 látás építményei, szolgálati lakás, a terület fenntartásához szükséges tárolásra 
 alkalmas építmények helyezhetők el. 

 
 b2) A területen telekalakítás, új sportlétesítmény kialakítása, meglévő bővítése, 

 egyes építményeinek, épületeinek használati mód változása csak KSZT alapján 
 lehetséges. 

 
 b3) A parkolás telken belül biztosítandó fásított parkolóban, vagy mélygarázsban. 

 Ha ez a kialakult állapot miatt nem lehetséges, közterületen vagy 500 m-es kö-
 zelségű telken vagy parkolóházban is biztosítható a gépkocsik elhelyezése. 
  

c.) Tekintettel arra, hogy a területet beépített lakóterület veszi körül a szabályozási terv 
 közlekedési munkarésze fokozottan térjen ki a parkolási lehetőségek megoldására,  a 
 térség tömegközlekedésének és forgalmi rendjének felülvizsgálására. 
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Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert  hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény szerint a szabályozási terv készítését kezdje meg, a vonatkozó köz-
beszerzési eljárást folytassa le. 
 
Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Csepel SC kuratóriumával az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A §-a 
szerint településrendezési szerződést kössön a szabályozási terv céljainak megvalósítá-
sára. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

  végrehajtásra: 2007.november 12. 
 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtásért felelős: Dr. Polinszky Tibor főépítész  
       Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata szük-
séges. 
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1. sz. melleklet 

RSD-menti teriiletekkel kapcsolatos donthek 
2001. ianuar 14. - 2007. ihlius 27, kozott 





Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
2001. június 14. Rendeletalkotás Tervezési vállalkozási szerződés 

szabályozási terv készítéséhez 
Budapest-Csepel Önkormányzata és 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. 
között 

 

2001. október 20. Rendeletalkotás Tervezési  vállalkozási szerződés 
szabályozási terv készítéséhez 

Budapest-Csepel Önkormányzata és 
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó 
Kft. között 

 

2001. december 18. Rendeletalkotás Tervezési vállalkozási szerződés 
szabályozási terv készítéséhez 

Budapest-Csepel Önkormányzata, 
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó 
Kft. és Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 
Rt. között 

 

2001. november 27. Rendeletalkotás Emlékeztető, RSD területének 
fejlesztésével kapcsolatos tárgyalás 

Részt vettek: Tóth Károly Elek, Endrődy 
István, Csaba László,  
dr. Polinszky Tibor,  
 

10-216/01 

2002. március 8. Rendeletalkotás Előzetes állásfoglalás-kérés RSDII. Szt-
hez 

 10-214-4/02 

2002. március 8. Rendeletalkotás Lakossági tájékoztatás szabályozási terv 
készítéséről 

Plakát  

2002. március 8. Rendeletalkotás Médiahirdetmény szabályozási tervről Csepel Újság, Csepp TV  
2002. március 20. Rendeletalkotás Emlékeztető, strandfürdő melegvizes 

medence lefedése 
2002. március 11., Tóth Károly Elek 
és Beke Csilla (Ybl Tervező Kft.) 
tervegyeztetése 

10-214- 

2002. március 21. Rendeletalkotás Előzetes vélemény RSDII szt-re Fővárosi Önkormányzat; a rögzített 
célokkal egyetértenek 

10-214-13/02 

 Rendeletalkotás Tervezői válaszok, RSDII KSZT 
egyeztetés eljárása során felmerült 
észrevételekre 

KSZT-t elfogadta:  
Magyar Geológiai Szolgálat,    
Műszaki Biztonsági Főfelügyelet,  
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,  
Fővárosi Kerületek Földhivatala,  
Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság 

KSZT-hez módosítást igényelt: 
Hírközlési Felügyelet,  
Fővárosi Közlekedési Felügyelet,  
ÁNTSZ XXI. Kerületi Intézete,  
Állami Erdészeti Szolgálat 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
Igazgatósága, Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság,  
Fővárosi Önkormányzat 

2002. március 26. Rendeletalkotás 6/2002. (III. 26.) KT RENDELET Budapest, XXI. Ker., Csepel 
Városrendezési és Építési Szabályzata 
(CSVSZ); általános szabályozás (nem 
RSD!!!) 

 

2002. április 11. Rendeletalkotás Meghívó Podolák Györgynek 2002. április 
18-ra egyeztető tárgyalásra 

Javaslat RSD fejlesztésére, 
idegenforgalmi vizsgálat 

 

2002. április 11. Rendeletalkotás Meghívó Rák Tibornak 2002. április 18-ra 
egyeztető tárgyalásra 

Javaslat RSD fejlesztésére, 
idegenforgalmi vizsgálat 

 

2002. április 11. Rendeletalkotás Meghívó Losonci Flóriánnak 2002. április 
18-ra egyeztető tárgyalásra 

Javaslat RSD fejlesztésére, 
idegenforgalmi vizsgálat 

 

 
2002. április 11. 

Rendeletalkotás  
Meghívó Gergely Istvánnak 2002. április 
18-ra egyeztető tárgyalásra 

 
Javaslat RSD fejlesztésére, 
idegenforgalmi vizsgálat 

 

2002. április 11. Rendeletalkotás Meghívó Tóth Károly Eleknek 2002. 
április 18-ra egyeztető tárgyalásra 

Javaslat RSD fejlesztésére, 
idegenforgalmi vizsgálat 

 

2002. április 24. Rendeletalkotás Meghívó dr. Bolla Dezsőnek lakossági 
fórumra (2002. május 14.); több meghívott 

RSD déli területe  

2002. június 4. Rendeletalkotás Emlékeztető 2002. május 14-i lakossági 
fórumról 

Részt vettek: Glavanov Miklós, Orosz 
Ferenc, Berényi Mária, Varga Ötvös 
Béla, Tóth Károly Elek 

 

2002. június 6. Rendeletalkotás Meghívó egyeztető tárgyalásra Orosz 
Ferencnek 2002. június 12-re 

RSDII szt, tulajdonjogi problémák  

2002. június 10. Rendeletalkotás Meghívó Orosz Ferencnek egyeztetésre 
2002. június 19-re 

RSD területének lehatárolása  

2002. június 11. Rendeletalkotás Emlékeztető 2002. május 29-i 
egyeztetésről, ÁBKSZ részére 

URBANITÁS Kft., 205800 hrsz telek 
sorsa 

10-214-31/02 

2002. június 11. Rendeletalkotás Levél Rák Tibornak URBANITÁS Kft., 205803 hrsz 
ingatlannal kapcsolatban; adott témában 
eddigi sikertelen egyeztetés 
következményeként. 
Megjegyzések: parkolóigény (strandnál), 
205803-804 telkek tuljadonviszonyának 
rendezése szükséges 

10-214-30/02 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
2002. június 11. Rendeletalkotás Emlékeztető Losonci Flóriánnak (Csepel 

SC), 2002. május 28-i telefonos 
egyeztetésről 

URBANITÁS Kft., RSDII szt-vel 
kapcsolatos aktuális kérdések 

10-214-29/02 

2002. június 17. Rendeletalkotás Meghívó egyeztető tárgyalásra Orosz 
Ferenctől 

RSDII szt, Tóth Károly Eleknek 2002. 
június 25.-re 

10-214 

2002. június 20. Rendeletalkotás Emlékeztető 2002. június 19-i egyeztető 
tárgyalásról, RSD területének lehatárolása 

Részt vettek: Berényi Mária, Papanek 
László, Bíró Gyuláné, Szeles Gábor, 
Orosz Ferenc, Farkas Ferencné, Zsiláné 
Bara Éva, Tóth Károly Elek 
Megjegyzés: KÖVIZIG felvetése, a 
parttértől 1m-re legyen a jogi határ, 6m-
re szolgalmi jog biztosítása; 2002. július 
10-én a területek átadásával kapcsolatos 
álláspontok egyeztetésére újabb 
megbeszélés 

 

2002. július 1. Rendeletalkotás Meghívó KDV Vízügyi Igazgatóság 
részére 2002. július 10-re 

RSD területének lehatárolása, újbóli 
megbeszélés 

 

2002. július 2. Rendeletalkotás Emlékeztető 2002. július 1-i egyeztetésről Részt vettek: Berényi Mária, Szöllősi 
Zoltán, Endrődy István, Zsiláné Bara 
Éva 
Megjegyzés: ÁBKSZ és a napközis tábor 
tulajdonában lévő telek jogi rendezése 
(205800 hrsz), közös álláspontban 
egyeztek meg 

 

2002. július 2. Hatósági eljárás Emlékeztető 2002. július 1-i egyeztetésről Részt vettek: Berényi Mária, Szöllősi 
Zoltán, Endrődy István, Zsiláné Bara 
Éva 
Megjegyzés: ÁBKSZ és a napközis tábor 
tulajdonában lévő telek jogi rendezése 
(205800 hrsz), közös álláspontban 
egyeztek meg 

 

2002. július 10. Hatósági eljárás Emlékeztető 2002. július 9-i egyeztetésről Részt vettek: Tóth Károly Elek, Kiss 
István, Nyuli Edit, Dr. Horváth Gábor, 
Rák Tibor 

II-415/15/2002 

2002. július 17. Rendeletalkotás Emlékeztető 2002. július 17-i tárgyalásról Részt vettek: Bíró Gyuláné, Narancsik 
Gábor, Endrődy István, Tóth Károly 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
Elek 
Megjegyzés: RSDI-II jogi határrendezése 

2002. október 18. Rendeletalkotás 55/2002 (X. 18.) FŐVÁROSI KGY-
RENDELET 

Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzatának 41.§ módosítása (IZ 
övezet) 

 

2002. október 18. Hatósági eljárás 55/2002 (X. 18.) FŐVÁROSI KGY-
RENDELET 

Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzatának 41.§ módosítása (IZ 
övezet) 

 

2002. november 4. Hatósági eljárás Levél Rák Tibornak (Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Rt.) Orosz 
Ferencnek 

RSD fejlesztése, fedett uszoda 
megvalósítása 

10-214-45/2002 

2002. december 10. Rendeletalkotás Levél Orosz Ferencnek Rák Tibortól 
(Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt.) 

RSD fejlesztése 
Megjegyzés: 650 millió Ft-os fejlesztést 
hajtanak végre. Ezen túlmenően az 
úszómedence lefedését elképzelhetőnek 
tartják együttműködés keretében. 

 

2002. december 10. Hatósági eljárás Levél Orosz Ferencnek Rák Tibortól 
(Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt.) 

RSD fejlesztése 
Megjegyzés: 650 millió Ft-os fejlesztést 
hajtanak végre. Ezen túlmenően az 
úszómedence lefedését elképzelhetőnek 
tartják együttműködés keretében. 

 

2003.február 10. Rendeletalkotás Összegzett vélemény, Fővárosi 
Önkormányzattól (Demszky Gábor) 

RSDII szt-vel kapcsolatban 
„Támogatjuk a CSVSZ 39.§ (3) 
bekezdésében foglaltak érvényesítését, 
amellyel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy a Budapest Főváros Közgyűlésének 
55/2002 (X. 18.) számú önkormányzati 
rendelete- ami a BVKSZ-ről szóló 
47/1998 (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelete 
módosítását tartalmazza a 41.§ 
vonatkozásában- a CSVSZ megalkotását 
követően került kiadásra. A szabályozás 
IZ keretövezetre vonatkozó részét építeni 
javasoljuk a KVSZ-be.”- Pongrácz 
Katalin levele. 

 

2003. február 20. Rendeletalkotás Vélemény dr. Hajnóczi Péter területi RSDII szt-vel kapcsolatban  
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
főépítésztől 

2003. február 25. Ingatlanértékesítés Görgey Artút Általános Iskola 
megszüntetése 

Értékesítés lehetővé tétele  

2003. május 28. Rendeletalkotás Levél Rák Tibortól (Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Rt.) főépítésznek 

Nyilatkozatkérés, úszómedence lefedése 
ügyében 

10-205-21/2003 

2003. május 28. Rendeletalkotás Válasz Budapest Gyógyfürdői és Hévizei 
Rt.-nek 

Főépítészi nyilatkozat, úszómedence 
lefedése ügyében 

10-205-21/2003 

2003. szeptember 25. Ingatlanértékesítés Napközis tábor megszüntetése 205804 hrsz, döntés az értékesítésről  
2003. december 8. Rendeletalkotás Hirdetmény (szabályozási terv 

elkészültének közzététele) 
RSDII szt, kifüggesztve az 
Ügyfélszolgálati Irodáján 

 

2003. december 12. Rendeletalkotás Jegyzőkönyv a 2002. december 12-i 
államigazgatási egyeztetésről 

Részt vettek: rendőrség, tűzoltóság, 
ÁNTSZ képviselői, Berényi Mária, dr. 
Polinszky Tibor, Istvánfy Gyuláné 
Megjegyzés: a szt képviselőtestületi 
tárgyalásra alkalmas 

 

2004. január 5. Rendeletalkotás Panaszlevél Balhegy Gabriella hiányolta a beígért 
hirdetményt 

 

2004. január 7. Rendeletalkotás Főépítész válasza a panaszosnak Szt megtekinthető az ügyfélszolgálaton  
2004. február 26. Hatósági eljárás Főépítészi tájékoztatás a Városépítési 

Iroda részére 
206116/3 hrsz (Hollandi út 77-79.), 10 
lakásos társasház terveiről szakvélemény 
adása.  
Megjegyzés: a terv Fővárosi Tervtanács-
köteles. 

10-205-9/04 
FSZ-003/04 
II-754/04 

2004. március 23. Rendeletalkotás RSD szt-vel kapcsolatos észrevételek Csepeli Zöld Kör, több észrevétel 
„Összességében véve kívánatosnak 
tartjuk a terület fejlesztését, de nem 
tartjuk megengedhetőnek, hogy mindez a 
zöldfelület rovására történjen. Az 
Európai Unióban is megfogalmazott 
tételek szerint az ember és természet 
viszonyát szabályozni kell, de csak úgy, 
hogy mindkettő a kölcsönös 
megelégedést szolgálja. Mindezt a 
fenntartható fejlődés adta kereteken belül 
kell végrehajtani.” 

 

2004. március 24. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS (74-es sz.), RSDII szt  
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
rendeletalkotáshoz 

 Rendeletalkotás SZÓBELI KIEGÉSZÍTÉS 74-es számú 
előterjesztéshez 

RSDII szt, normaszöveg technikai 
jellegű kiegészítése 

 

2004. március 25. Hatósági eljárás Fővárosi Tervtanács állásfoglalása 206116/3 hrsz 10 lakásos társasház 
terveiről. A bemutatott terv átdolgozását 
javasolja, az építési engedély kiadását 
nem támogatja. 

10-233-2/04 

2004. április 6. Rendeletalkotás Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésének jegyzőkönyve 

5-ös napirendi pont: RSD menti területre 
vonatkozó CSSZT-XXI-05. szt-ről 

 

2004. április 6. Hatósági eljárás Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésének jegyzőkönyve 

5-ös napirendi pont: RSD menti területre 
vonatkozó CSSZT-XXI-05. szt-ről 

 

2004. április 20. Rendeletalkotás Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve 16-os napirendi pont: RSD menti 
területre vonatkozó CSSZT-XXI-05. szt-
ről 

 

2004. április 20. Rendeletalkotás 18,19/2004. (IV. 20.) KT RENDELET RSDII szt  
2004. április 20. Hatósági eljárás Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve 16-os napirendi pont: RSD menti 

területre vonatkozó CSSZT-XXI-05. szt-
ről 

 

2004. április 20. Hatósági eljárás 18,19/2004. (IV. 20.) KT RENDELET RSDII szt  
2004. december 14. Rendeletalkotás Átadás-átvételi elismervény ÉrtékTérkép Kft., Csepeli Kis-Duna déli 

partszakasz fejlesztési javaslatok c. 
tervdokumentáció 

10-205/2004 

2005. február 14. Rendeletalkotás 1. számú melléklet (Gergely István) Az RSD menti területek fejlesztésének 
kerületi koncepciója 

 

2005. március 2. Rendeletalkotás Meghívó Orosz Ferencnek, 2005. április 5-
re 

Konferencia témája: RSD menti 
területek terveinek összehangolása 

 

2005. április 27. Hatósági eljárás Pályázati felhívás 206122 hrsz telek értékesítése céljából  
2005. április 27. Ingatlanértékesítés Pályázati felhívás 206122 hrsz telek értékesítése céljából  
2005. május 10. Hatósági eljárás Értékesítési dokumentáció 206122 hrsz telek 10-202-3/05 
2005. június 27. Hatósági eljárás Pályázati felhívás és értékesítési 

dokumentáció 
205803-804 hrsz telkek 10-202-4/05 

2005. június 27. Ingatlanértékesítés Pályázati felhívás 205803-205804 hrsz telkek 
értékesítésére 

 

2005. szeptember 1. Hatósági eljárás CENZUS Kft. telekalakítási engedély-
kérelme a 205806 hrsz-ú telek 
megosztására (a BGYH Zrt. 

Kialakuló 205806/1 hrsz.: kivett 
beépítetlen terület 
Kialakuló 205806/2 hrsz.: kivett 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
megbízásából) beépítetlen terület, rajta kút és 

szennyvízátemelő 
Kialakuló 205806/3 hrsz.: kivett 
strandfürdő 

2005. szeptember 16. Hatósági eljárás SZIGET ESTATE Kft., átvételi 
elismervény és vételi ajánlat 

205803-804 hrsz telkek, 
tervdokumentációval 

10-202-5/05 

2005. október 25. Rendeletalkotás HATÁROZAT 205806 hrsz-ú telek felosztása 
(térrajzzal) 

II-2741-8/2005 

2005. október 25. Hatósági eljárás II-2741-8/2005. (X. 25.) ügyiratszámú, 
2005. november 21-én jogerős 
határozattal, CENZUS Kft. (BGYH Rt. 
megbízásából) telekalakítási kérelmére az 
engedély megadása 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2005. november 18. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény építési 
engedélyhez 

205806 hrsz telek (fedett uszoda) 
Megjegyzés: feltételekkel támogató. 

FSZ-43/2005 

2005. december 28. Hatósági eljárás IBIZA Építő Kft. telekvásárlás előtt 
tájékoztatás kér a Városépítési Irodától 

Kérdés: beépíthető-e a telek lakásokkal, 
van-e lakásszám-korlátozás. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. január 20. Hatósági eljárás Érdeklődés HUNGAVENT Pénzügyi és 
Befektetési Tanácsadó Kft. részéről 

205806/1 hrsz telek ügyében (Hollandi 
út 14.) 

II-599/2006 

2006. január 23. Hatósági eljárás Hungavent Pénzügyi és Befektetési 
Tanácsadó Kft. telekvásárlás előtt 
tájékoztatás kér a Városépítési Irodától 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. január 24. Hatósági eljárás Főépítészi állásfoglalás, Városépítési 
Irodának 

205806/1 hrsz telek 
Megjegyzés: tisztázni kell a beépítési 
módot és mértéket. 

F-7/2006 
II-3494/2005 

2006. január 25. Hatósági eljárás Főépítészi tájékoztatás a beépítésre 
vonatkozóan 

Maximálisan 180 lakás+kereskedelem, 
szolgáltatás. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. január 30. Hatósági eljárás A Városépítési Iroda egy-egy levélben 
tájékoztatja az IBIZA Kft-t és a Hungavent 
Kft-t a beépítés lehetőségeiről 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. február 2. Ingatlanértékesítés Telekvásárlás (IBIZA Kft) 205806/1  
 Ingatlanértékesítés Megkeresés telekcsere ügyben IBIZA Kft.  
2006. május 17. Hatósági eljárás CENZUS Kft. hatósági bizonyítvány iránti 

kérelme a 205803 hrsz-ú telek beépítetlen 
területté minősítéséről 

Hiánypótlási felhívás kiadása: kitűzési 
vázrajz csatolása kérve. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. június 19. Hatósági eljárás IBIZA Építő Kft. elvi építési engedély  HOLLANDI ÚT 18. 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
iránti kérelem benyújtása 205803 és 205804 

hrsz. 
2006. június 21. Hatósági eljárás CENZUS Kft-nek hatósági bizonyítvány 

arról, hogy a 205803 hrsz-ú ingatlan 
beépítetlen telek 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. június 22. Hatósági eljárás Ingatlanfejlesztési ajánlat OTP Ingatlan 
Rt.-től 

213002 hrsz (Csikó stny 2/a, volt Görgey 
Artúr Általános Iskola) és 213002/85 
hrsz (Cirmos stny 4., volt Pedagógus 
szálló) telkek 

 

 Hatósági eljárás Ingatlanvagyon-kataszter Pedagógus szálló  
 Hatósági eljárás Ingatlanvagyon-kataszter Görgey Artúr Általános Iskola  
2006. június 25. Ingatlanértékesítés Csereszerződés első változata   
2006. július 10. Hatósági eljárás IBIZA Építő Kft. elvi építési engedély 

iránti kérelem benyújtása 
 HOLLANDI ÚT 14. 

205806/1 hrsz. 
2006. augusztus 9. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény Szakvéleményben megjelölt maximális 

lakásszám: 180 db. 
HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. augusztus 9. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény Javított szakvéleményben megjelölt 
maximális lakásszám: 180 db. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. augusztus 9. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény építési 
engedélyhez 

205803-804 hrsz 
Megjegyzés: a Fővárosi Tervtanács 
állásfoglalását kéri. 

FSZ 21/2006 
II-1732-5/2006 

2006. augusztus 9. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény építési 
engedélyhez 

205806 hrsz telek 
Megjegyzés: a Fővárosi Tervtanács 
állásfoglalását kéri. 

FSZ 24-2006 
II-599-5/2006 

2006. augusztus 14. Ingatlanértékesítés Telekmegvétel 205803 hrsz  
2006. augusztus 17. Hatósági eljárás Hollandi úti lakók ügyfélkörbe vonásukat 

kérik az elvi építési engedélyezési 
eljárásba 

Hollandi úti lakópark kialakítását 
ellenzik. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. augusztus 17. Hatósági eljárás Hollandi úti lakók ügyfélkörbe vonásukat 
kérik az elvi építési engedélyezési 
eljárásba 

Hollandi úti lakópark kialakítását 
ellenzik. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. szeptember 12. Hatósági eljárás CENZUS Kft. elvi telekalakítási engedély-
kérelme a 205803 és a 205804 hrsz-ú 
telkek egyesítésére (a BGYH Zrt. 
megbízásából) 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
2006. szeptember 29. Ingatlanértékesítés Adásvételi szerződés IBIZA-Építő Kft.-vel 205803. hrsz telek  
2006. október 10. Hatósági eljárás Tiltakozó lakók levélben való 

tájékoztatása az elvi építési engedélyezési 
eljárásba való ügyfélkörbe vonásról 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. október 10. Hatósági eljárás Tiltakozó lakók levélben való 
tájékoztatása az engedélyezési eljárásba 
való ügyfélkörbe vonásról 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. október 30. Ingatlanértékesítés Wellness-fejlesztés indítása   
2006. november 23. Hatósági eljárás Ingatlanvételi ajánlat Terrassa-Építő Kft.-

től (Matti Lis) 
213002/17 hrsz telekre  

2006. november 29. Hatósági eljárás Fővárosi Tervtanács állásfoglalása a 
november 8-i ülésről megérkezik 

A Tervtanács az elvi építési engedélyek 
kiadását nem kifogásolja. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. november 29. Hatósági eljárás Fővárosi Tervtanács állásfoglalása a 
november 8-i ülésről megérkezik 

A Tervtanács az elvi építési engedélyek 
kiadását nem kifogásolja. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. december 18. Hatósági eljárás II-1732-20/2006. (XII. 18.) ügyiratszámú 
elvi építési engedély kiadása 

6 épületes összesen 180 lakásos, 2 
üzlethelyiséges lakóparkra. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2006. december 18. Hatósági eljárás II-599-15/2006. (XII. 18.) ügyiratszámú 
elvi építési engedély kiadása 

7 épületes összesen 180 lakásos, 2 
üzlethelyiséges lakóparkra. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2006. december 19. Ingatlanértékesítés Testületi döntés a Csepeli Wellness 
Program Tervére és Fejlesztési 
Koncepciójára 

  

2007. január 12. Hatósági eljárás CSEVAK Kft. telekalakítási engedély-
kérelme a 205803 és a 205804 hrsz-ú 
telkek egyesítésére 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. január 18. Hatósági eljárás Hollandi úti lakók fellebbezése 
megérkezik az elvi építési engedély ellen 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. január 18. Hatósági eljárás Hollandi úti lakók fellebbezése 
megérkezik az elvi építési engedély ellen 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2007. január 20. Rendeletalkotás Emlékeztető, 2007. január 17-i 
egyeztetésről 

Csepel Wellness Park, elvi építési 
engedély 

 

2007. január 23. Ingatlanértékesítés Kt. döntés a telekcseréről   
2007. január 25. Rendeletalkotás Főépítészi vélemény Csepel Wellness Park, elvi engedélyezési 

terv 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
2007. január 25. Hatósági eljárás 02-253-3/2007. (I. 25.) ügyiratszámú, 

2007. február 23-án jogerős határozattal, 
CENZUS Kft. elvi telekalakítási 
kérelmének elutasítása 

Elutasítás oka: A Tűzoltó-szakhatóság 
tűzvédelmi tervfejezet hiányában a 
hozzájárulást nem adta meg. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007, január 29. Hatósági eljárás Teljesítés-igazolás, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 

Csepeli élményfürdő project (AP-
PRÉTOR Ingatlanbecslő- és Hasznosító 
Kft. – Szlávik Zoltán) 

 

2007. február 7. Hatósági eljárás Az elvi építési engedély-kérelem+ I. fokú 
határozat felterjesztése II. fokú elbírálásra 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. február 15. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény telekalakításhoz 205803-804 hrsz telek 
Megjegyzés: támogató. 

FSZ-05/2007 

2007. február 16. Hatósági eljárás Főépítészi szakvélemény Csepeli Wellness Park 
megvalósíthatósági tanulmánya, 
befektetési ajánlata. 
Elvi engedélyezési terv. 
Megjegyzés: fenntartásokkal támogató. 

FSZ-09/2007 

2007. február 19. Hatósági eljárás A CSEVAK Kft. telekalakítási (egyesítési) 
kérelmére eljáró hatóság kijelölésének 
kérése a Közigazgatási Hivataltól  

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. április 17. Hatósági eljárás Levél Orosz Ferencnek Matti Lis-től 
(Terrassa-Építő Kft.) 

213002/17 hrsz telek megvételének 
ügyében 

 

2007. április 26. Ingatlanfejlesztés Csereszerződés aláírása   
2007. április 26. Ingatlanfejlesztés Csereszerződés aláírása 205803-205804 hrsz telkek  
2007. május 16. Hatósági eljárás 08-1059/2007. (V. 3.) számú eljáró szerv 

kijelölésére vonatkozó végzés 
Telekalakítási engedélyezésre kijelölt 
eljáró hatóság: Bp. XX. Ker. 
Pesterzsébet Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Jegyzője. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. június 13. Hatósági eljárás Elvi építési engedély határozat 
megküldése a Főpolgármesteri Hivatal 
Városrendezési Ügyosztályának 
véleménynyilvánítás céljából 

BVKSZ 67. § (3) bek. alapján. HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. június 13. Hatósági eljárás Elvi építési engedély határozat 
megküldése a Főpolgármesteri Hivatal 
Városrendezési Ügyosztályának 
véleménynyilvánítás céljából 

BVKSZ 67. § (3) bek. alapján. HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
2007. június 21. Hatósági eljárás A feltételek kiegészítésével helybenhagyó 

08-724/4/2007. (V. 10.) sz. határozat 
megérkezése 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. június 21. Hatósági eljárás A feltételek kiegészítésével helybenhagyó 
08-723/2/2007. (V. 10.) sz. határozat 
megérkezése 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2007. június 27. Hatósági eljárás IBIZA Építő Kft. építési engedély iránti 
kérelem benyújtása 

6 épületes összesen 180 lakásos, 2 
üzlethelyiséges lakóparkra. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 3. Hatósági eljárás A Társutas Egyesület aktába való 
betekintési és ügyfélkörbe vonási kérelme 

Iratmásolatok, határozatok 2007. július 
9-én átadva. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 3. Hatósági eljárás A Társutas Egyesület aktába való 
betekintési és ügyfélkörbe vonási kérelme 

Iratmásolatok, határozatok 2007. július 
9-én átadva. 

HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2007. július 11. Hatósági eljárás Ügyfélkör értesítése az építési 
engedélyezési eljárás megindításáról 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 11. Hatósági eljárás Fővárosi Tervtanács állásfoglalása 205803-804 hrsz telkek 
Megjegyzés: javasolják a terv 
átgondolását, engedélyezésre nem 
ajánlják 

 

2007. július 16. Hatósági eljárás IBIZA Építő Kft. levélben kéri a bontási és 
a végleges építési engedélyezési eljárás 
szétválasztását 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 17. Hatósági eljárás Bírósági kereset benyújtása hatóságomhoz 
továbbításra, a Hollandi úti lakók által az 
elvi építési engedély ellen 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 17. Hatósági eljárás Bírósági kereset benyújtása hatóságomhoz 
továbbításra, a Hollandi úti lakók által 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2007. július 17. Hatósági eljárás Építési engedélyezésre eljáró hatóság 
kijelölésének kérése a Közigazgatási 
Hivataltól 

Anyagösszeállítás után postázás alatt. HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 18. Hatósági eljárás A keresetlevél továbbítása az iratokkal 
együtt, kísérőlevél 

Anyagösszeállítás után postázás alatt. HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 18. Hatósági eljárás A keresetlevél továbbítása az iratokkal Anyagösszeállítás után postázás alatt. HOLLANDI ÚT 14. 
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Dátum Ügy Tárgy Egyéb/Megjegyzés Ügyiratszám/Telek 
együtt, kísérőlevél 205806/1 hrsz. 

2007. július 26. Hatósági eljárás Fővárosi Tervtanács állásfoglalása a július 
11-i ülésről megérkezik 

A Tervtanács a terv átgondolását 
javasolja. Többségi vélemény alapján a 
bemutatott tervet engedélyezésre nem 
ajánlja. 

HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

2007. július 27. Hatósági eljárás A keresetlevelet benyújtók jogi 
képviselője kérte az esetlegesen induló 
építési engedélyezési eljárás 
felfüggesztését a bíróság döntéséig 

 HOLLANDI ÚT 14. 
205806/1 hrsz. 

2007. július 27. Hatósági eljárás A keresetlevelet benyújtók jogi 
képviselője kérte a megindult építési 
engedélyezési eljárás felfüggesztését a 
bíróság döntéséig 

 HOLLANDI ÚT 18. 
205803 és 205804 
hrsz. 

 
 
 
Városrendezési Iroda Városépítési Iroda Fejlesztési Csoport CSEVAK Kft. 
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2. sz. melleklet 

I. We//ness Kozpont 6pitese 



K I V O N  A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. december 19-en (kedden) 9, 00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. ~ r p a d  u. 1 .) megtartott 
ulesenek jegyzokonyveboI. 

Napirend 12. pontia: (192. sz. eloterjesztes) 
Javaslat Csepel Wellness Park Programtentere 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete ugy dont, hogy az eloterjesztett, a Csepeli 
Wellness Parkra vonatkozo Program Tervet es Fejlesztesi Koncepciot elfogadja. 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 

Felelos: Toth Mihaly 
polg4rmester 

18 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o q a d v a  

jegyzo 



K I V O N  A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. december 19-en (kedden) 9, 00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. ~ r p a d  u. 1.) megtartott 
ulesenek jegyzokonyvebol. 

Napirend 12. pontia: (192. sz. eloterjesztes) 
Javaslat Csepel Wellness Park Programtervere 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - a Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelrni 
Bizottsag 115/2006.(Xll. 13.) VKB hatarozatat elfogadva - ugy dont, hogy az eloterjesztett, a Csepeli 
Wellness Parkra vonatkozo Programtervet es a Fejlesztesi Koncepciot elfogadja. A tovabbi 
feladatokra az AP-PRETOR Kft.-vel kotott szerzodes ertelmeben vallalt 8 millio (azaz nyolcrnillio) forint 
kotelezettseget a koltsegvetesi hiany terhere biztositja. 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 

Felelos: vegrehajtasert: Toth Mihaly polgarmester 

0 igen 
15 nem 

3 tartozkodas e l u t a s i t v a  

Toth Mihaly sk. 
polgarmester 

dr. Szeles Gabor sk. 
jegyzd 

/l?'h A kiadrnanv hiteleul: , 

k h h  am 
Szervezesi lrodav 



K I V O N  A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. december 19-en (kedden) 9, 00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1.) megtartott 
Dlesenek jegyzokonyvebol. 

Napirend 12. pontia: (192. sz. eloterjesztes) 
Javaslat Csepel Wellness Park Programtervere 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - Podolak Sandor modosito inditvanyat 
elfogadva - tjgy di)nt, hogy a Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag javaslatat figyelembe 
veve a Program Terv es a hatastanulmanyok elkeszitesere a 2006. evi koltsegvetesi hiany terhere 8 
millio forintot biztosit. 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2007. januar 31 

Felelos: elokeszitesert: dr. Polinszky Tibor agazatvezeto 
Szlavik Zoltan beruh. Fotanacsado 

vegrehajtasert: Toth Mihaly polgarmester 

18 igen 
0 nem 
0 tartozkodas e l f o q a d v a  

#jfqf: Tot Mihaly " - - .  

dr. Szeles Gabor 
.. . . 1. jegyzd 
r, . r 



K I V O N  A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. december 19-en (kedden) 9, 00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1.) megtartott 
ulesenek jegyzokonyveboI, 

Napirend 12. pontia: (192. sz. eloterjesztes) 
Javaslat Csepel Wellness Park Programtewere 

Budapest - Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - Abel Attila ugyrendi javaslatat elfogadva - a 
,,Javaslat Csepel Wellness Park Program Tervere" cimii eloterjesztesrol most nem dont. A civil 
szervezetek, sportegyesuletek javaslataival, kozlekedesi es turisztikai hatastanulmannyal 
kiegeszitesre kerulo uj eloterjesztest a 2007. januari ulesen napirendre tuzi. 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2007. januari Kt. ules 

FelelBs: Toth Mihaly polgarmester 

10 igen 
16 nem 

0 tartozkodas 

Toth Mihaly sk 
polgarmester 

A kiadmany hiteles: 
Szervezesi irodavezeto 

e l u t a s i t v a  

K.m.f. 

dr. Szeles Gabor sk 
jegyzo 



3. sz. melleklet 

II. Fedett uszoda epii&se 



Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. aprilis 25dn  (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) megtartort 
ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda epitesere Csepelen 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete ~ i g y  dont, hogy a Csepeli Strand teruleten a 
Budapest Gyogyfurdoi es Hevizei Rt. beruhazasaban letesitendo - a mellekelt ,,Penzeszkoz vegleges 
atadasara" vonatkozo MEGALLAPODAS-ban rogzitett parameterekkel rendelkezo - fedett uszoda 
koltsegeinek kozos fedezese erdekeben brutto 400 mFt-ot atad a beruhazo reszere. 

Hatarido: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: penzeszkoz atadasi megallapodas szerint 

Felelos: Toth Mihaly 
polgarrnester 

15 igen 
2 nern 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.m.f. 



Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. aprilis 25-en (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) megtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda epitesere Csepelen 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete ~ j g y  dont, hogy a 180/2006.(IV.25.)Kt sz. 
hatarozat szerinti brutto 400 mFt osszeget az eszaki terulet ertekesitesi bevetel terhere szamolja el. 

Hatarido: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

FelelBs: Toth Mihaly 
polgarmester 

15 igen 
2 nem 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  

jzeles Gabor 



K I V O N A T  

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 2006. april is 25-Bn (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenyterrneben (1211 Bp. XXI. ker. ~ r p a d  u. 1. foldszint) megtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbo1. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda epitesere Csepelen 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete - Orosz Ferenc modosito javaslatara - ugy 
dont, hogy a penzeszkoz atadasi megallapodas alairasanak hatarideje 2006. 05. 05. helyett 2006. 06. 
01. es az iizerneltetesi rneghllapodas alairasanak hatarideje 2007. 05. 05. helyett 2006. 06. 01. 
legyen. 

Hatarido: azonnal 

Felelos: Toth Mihaly 
polgarmester 

15 igen 
2 nem 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.m.f. 



K I V O N A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testijlete 2006. aprilis 25-Bn (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) megtartott 
ijlesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda 6pitQere Csepelen 

Budapest-Csepel Bnkorrnanyzata Kepviselo-testulete - a 18212006.(IV.25.)Kt. sz. hathrozat 
modositasaval - felhatalrnazza T6th Mihaly polgarmestert a Budapest Gyogyfurdoi es Hevizei Rt-vel- 
az uszoda beruhazasahoz torten8 hozzajarulas erdekeben - a brutto 400 mFt penzeszkoz atadasarol 
szolo megallapodas alairasara. 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: penzeszkoz atadasi rnegallapodas 2006. 06. 01. 

iizemeltetesi megallapodas 2006. 06. 01. 

FelelBs: Toth Mihaly 
polgarrnester 

15 igen 
2 nern 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  



BUDAPEST-CSEPEL 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. aprilis 25-611 (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI, ker. Arpad u. 1. foldszint) rnegtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda ep i tbere  Csepelen 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - a 18312006.(IV.25.)Kt. sz. hatarozat 
modositasa alapjan - ugy dont, hogy az elokeszitett uzemeltetesi szerzodes jovahagyasanak 
hataridejet 2006. 12. 31-rol 2006. juniusi Kt. ulks idopontra modositja. 

Hatarido: azonnal 

FelelBs: Toth Mihaly 
polgarmester 

15 igen 
1 nem 
6 tartozkodas e l f o q a d v a  



Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 2006. aprilis 25-en (kedden) 9 orai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (121 1 Bp. XXI, ker. ~ r p a d  u. 1. foldszint) rnegtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontja (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda epitesere Csepelen 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete - a 18412006.(IV.25.)Kt. hatarozat rnodositasa 
alapjan - Budapest Gyogyfurdoi es Hevizei Rt-vel uzemeltetesi szerzodest kot, melyet a Kepviselo- 
testulet hagy jova. A szerzodes elokesziteseben valo reszvetelre felkeri Nemeth Szilardot, Podolak 
Sandor es Becsei Denest. 

HataridB: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2006. jirniusi Kt. ules 

Felelos: elokeszitesert: Orosz Ferenc alpolgarmester 
vegrehajtasert: Toth Mihaly polgarrnester 

15 igen 
2 nem 
5 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.m.f. 



Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 2006. aprilis 25-6n (kedden) 9 drai kezdettel a 
Csepeli Munkasotthon rendezvenyterrneben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) megtartott 
ulesen keszult jegyzokonyvbol. 

Napirend 8. pontia (6111. sz. eloterjesztes) 
Javaslat fedett uszoda epitesere Csepelen 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete ~ l g y  dont, hogy a beruhazas elokesziteseben 
va10 reszvetelre felkeri a Kepviselo-testulet tagjait az alabbiak szerint: 

- kozbeszerzesi eljarasban: Toth Janost, 
- kivitelezes elokeszitesben: Gergely Istvant, 

Horvath Laszlot, 
Podolak Sandort. 

Hataridb: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: azonnal 

FelelGs: Toth Mihaly 
polgarrnester 

15 igen 
1 nem 
6 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.m.f. 
- 

. .  . . .  . -  , -  , . . ,  ., ., 

. . -.-< c- 
'- ;..:. .~,. .. _, . I dr. S i  es Gabor 

. . . , .. . . .. ,j f gyzd 



MEGAL~APODAS 
pinzeszkoz vigleges itadhsira 

ItervezeV' 

amely Ietrejott egyrkszrol Budapest-Csepel ~nkorrnan~za ta  (1 21 1 Budapest, Szent Imre tCr 
lo., torzsszima: 1552 1000-75 1 1-321-01, kkpviseli: T6th Mihhly polgamester), mint Btado 
(tovibbiakban Atado), 

m6srCszro1 Budapest Gy6gyfiirdoi 6s HCvizei Rt. ( 1  13 8 Budapest, NCpRlrdo u. 3 8., cCSjegy- 
zkkszama: 01-10-043152, kipviseli dr. Horviith Gabor vezCrigazgat6), mint atvevo (tovab- 
biakban: ~ t v e v o )  kozott a mai napon az alibbi feltitelekkel: 

EIozrnCnv: Budapest-Csepel ~ n k o n n h n ~ z a t a  Kipviselo-testiilete 2003. februir 25-611 elfo- 
gadta a keriilet K o z k p t a ~  Varosfejlesztisi Programjht. A program varosfejlesztesi fejezete 
tartalmazza egy fedett uszoda 1ktrehozAsit. 
Megvizsghlva az osszes felmeriilt lehetosiget a lttesitminy megipitise a Csepeli Strand teru- 
leten a legcelszeriibb, felhasznalva a meglivo gCpCszeti berendezeseket, kozmuveket, ener- 
giaellat6 egysegeket. 
A fedett uszoda komplexum all: 

- egy 25 m hosszli 13,5 m sziles (ot usz6savos) 1,6-1,8 m mClysCgii sport (usz6) me- 
denckbol, 

- egy 16 m hosszli 8,5 m szkles 70-90 cm kozijtt vAltoz6 mClysCgu tanmedencebol es 
- a ket egysiget kiszolga16 ICtesitminyekbol. 

1 .I ~ t a d o  veglegesen htad 400 rnFt, azaz NCgyszbzmilli6 forint brutt6 ijsszeget ~ t v e v o  riszdre 
az elozminyben leirt paramkterekkel rendelkezo fedett uszoda komplexum beruhizisi 
koltsegeihez va16 hozzajarulaskCnt. 
A pknzeszkoz atadasar61 sz616 Kkpviselo-testiileti hatirozat szama: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.1 ~ t v e v o  vallalja, hogy az itadott pdnzeszkijzt sajit  forrasaival kiegkszitve az Cpitesi enge- 
dCly szerinti tartalornmal a letesitmenyt megipiti. 

3.1 ~ t v e v i i  villalja, hogy a ICtesitmlnyt a vonatkoz6 jogszabilyokban meghatarozott szakmai 
kovetelminyeknek megfelelo m6don a kivitelezo kivalasztasara vonatkoz6 kozbeszerzksi 
eljaras eredmCnyCnek kihirdetCsCto1 szamitott tiz honapon belul megkpiti. 

4.1 ~ t v e v 6  kotelezettseget vallal arra, hogy az Btadott pknzeszkozt a kozbeszerzksre vonatko- 
26 eloirisok es a rCszvCnyt8rsasAg szabalyzatainak mindenben megfeleloen hasznalja fel. 

5.1 ~ t a d 6  a 400 rnFt-ot a kavetkezij iitemezlsben utalja ~ t v e v 6  Budapest Bank Rt-nkl veze- 
tett 10 103 104-0522 1622-00000008 szamu szamlajara, 
- 200 mFt-ot a kivitelezo kivalaszthsira vonatkoz6 kozbeszerzesi eljaras eredmenyknek 

kihirdetisetol, az eljhrhs eredmknyirol szo16 tajekoztat6 Kozbeszerzksi ~rtesitoben 
torteno megelentetesetol szamitott ot munkanapon beliil, 

- 200 mFt-ot a ICtesitminy 50  %-os kisziiltsegi fokhr61 sz616 irisbeli, ckgszeriien alairt 
nyilalkozat incgkiilcldsclto~.. 



6.1 A beruh6zis 400 mFt-ot meghalad6 koltsCgCt teljes egiszkben az ~ t v e v o  viseli. 
. - 

7.1 Atvevo vallalja, hogy amennyiben a beruhizist sajit hibijib61 a vallalt hatiridore nem tel- 
jesiti, vagy az  itadott pinzt nem rendeltettsszeriien hasznilja fel, a teljes osszeget ~ t a d 6  
resztre visszautaija a jegybanki kamat ketszeresenek f'elszimitis6val az itadisi idoponttol 
szamitottan. 

8.1 A feladat hatiridore tortCno elvCgzCsCnek garanciijakknt ~ t v e v o  a kapcsol6d6 kpitksi- 
szerelesi szerz6dCsben 0 t  megilletii k6tbCrt engedmknyezi Atad6 javira. 

9.1 Jelen megallapodas - pknziigytechnikai okok miatt - a beruhizis befejezlslt kovetoen Cv 
vCgeig hatalyos. 

10.1 Atad6 Cs ~ t v e v 6  kotelezettsiget vallalnak arra, hogy jelen rnegillapodis 1-1 pCldinyat a 
pinzeszkozeik finansziroz8sit, kezeltskt vigzb pinzintkzet risztre rnegkiildik. 

11.1 Beruhiz6 a beruhazas megval6sitisinak teljes idoszakaban koteles a beruhizisrol az 
~ t a d b t  tijekoztatni. A megval6sulis befejezisirol sz616 tijCkoztat6hoz csatolni kell a be- 
ruhizis uzembe helyezisirol kiallitott jegyzokonyvet. 

12.1 Garanciik: 
(a) Az ~ t v e v o  vallalja, hogy az Atad6 iltal megbizottak a beruhizis miiszaki tartalmit el- 

lenorizhetik. 
(b) Az ~ t v e v 6  az Cpitminyt, az ~ t a d 6  engedklye nClkiil nem idegenitheti el. 
(c) Az ~ t v e v o  iltal lebonyolitott kbzbeszerzCsi eljirisban az Atad6 kkpviselbje is riszt 

vesz. 

13.1 Jelen megillapodist Atad6 es ~ t v e v o ,  mint akaratukkal mindenben megegyezot irtik ah .  

Budapest, 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Atado rCszerol: 

Toth Mihaly 
polginnester 

dr. Horvath Gibor 
vezerigazgat6 

Ellenjegyezte: 

dr. Sxeles GBbor 
jegyzij 



K I V O N A T  

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 2006. ilinius 13-an (kedden) 9,00 6rai 
kezdettel a Csepeli Munkesotthon rendezvknyterrneben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
rnegtartott Ulesenek jegyz6kdnyveb61. 

Napirend 14. pontja: 
Eloterjesztes a IetesitendB Fedett Uszoda ~zemel te tes i  szerzBdesere. 

Budapest-Csepel Onkormenyzata Kepviselo-testulete - T6th Janos rn6dosit6 inditvenyhra - ~ l g y  dont, 
hogy a Fedett Uszoda uzerneltetesere vonatkozd szerzddest a polgermester irja ala, rnajd a 
kOvetkez6 Kepviselo-testuleti ulesen azt rnutassa be. 

Hataridb: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: kovetkezo Kepviselo-testuleti ules 

FelelBs: Toth Mihaly 
polgdrmester 

21 igen 
2 nem 
1 tartozkodas e l f o q a d v a  

K.rn.f. 

2 
P 

dr. Szeles Gabor 
jegyzd 



K I V O N A T  

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. i l inius 13-an (kedden) 9,00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. ArpAd u. 1. f6ldszint) 
megtartott ulesenek jegyzokdnyvebol. 

Napirend 14. pontia: 
Eloterjesztes a letesitendo Fedett Uszoda ~zemeltetesi  szerzodesere. 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete - Lenkei Laszlo m6dosito inditvanyara - ugy 
dont, a szerzodesben keruljon rbgzitesre, hogy az 50 meteres medencet ugyanolyan rendszerben 
mukodtetik, mint az uszoda zart rkszet. 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: uzemeltetesi szerzodes alairssa 

FelelBs: Toth MihAly 
polgdrmester 

15 igen 
5 nem 
4 tartozkodas e l f o n a d v a  

K.m.f. 

J'< 
dr. Szeles Gabor 

. jegyztj 



Budapest-Csepel Onkormsnyzata Kkpviseld-testulete 2006. ilinius 13-An (kedden) 9.00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkhsotthon rendezvenytermkben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. fbldszint) 
rnegtartott ljlesknek jegyzokUnyv6bdl. 

Napirend 14. pontia: 
Eloterjesztes a IetesitendB Fedett Uszoda ~zemeltetesi szerzodesere. 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviseld-testulete - Kisari Tamas mddositd inditvanyara - ugy 
dont, a szerzddesben keruljdn rugzitksre, hogy a tulajdonos a letesitmenyt az Unkormhnyzat eldzetes 
tamogatasa nelkul nem adhatja berbe. 

Hataridti: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: Uzemeltetesi szerzod6s alairasa 

22 igen 
0 nem 
2 tartozkodas e l f o n a d v a  

K.m.f. 

1 
dr. Szeles Gabor 

jegyzd 



Budapest-Csepel C)nkormAnyzata Kepviseld-testulete 2006. ilinius 13-5n (kedden) 9,00 6rai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. fddszint) 
megtartott ulesenek jegyzokbnyvebbl. 

Napirend 14. pontia: 
Eloterjesztes a IetesitendB Fedett Uszoda ~zemeltetesi szen6desere. 

Budapest-Csepel C)nkormhnyzata KBpviselo-testulete ugy dbnt, hogy az elbterjesztett - a Csepeli 
Strand teruleten a Budapest Gybgyfurdoi 6s Hbvizei Rt. Beruhaz&shban megkpul6 fedett uszoda 
miikbdtet6sevel kapcsolatos - ,,Ozemeltetesi szerzodest a 287/2006.(VI.l3.)Kt, 28812006.(VI.l3.)Kt, 
290/2006.(VI.l3.)Kt, 291/2006.(VI.l3.)Kt szamu hatarozatokkal mbdositva j6vahagyja. 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 
vkgrehajtssra: uzemeltetesi szerzodes alsirasa 

Felel6s: T6th Mihaly 
polgdrmes ter 

20 igen 
0 nem 
4 tartdzkodas e l f o n a d v a  

K.m.f. 

jegyzd 



Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 2006. iirnius 13-611 (kedden) 9,00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkdsotthon rendezvenyterrneben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
rnegtartott Ulesenek jegyz6kejnyvebdl. 

Napirend 14. pontia: 
Eloterjesztes a IetesitendB Fedett Uszoda iizemeltet6si szerzbdes6re. 

Budapest-Csepel Onkormdnyzata Kepviselo-testulete felhatalmazza Toth Mihaly polgdrmestert, hogy 
a vonatkoz6 kbzbeszerz~si eljardst lefolytassa 6s a szerzodo partner jovahagy6ja (Bp.- Fovdros 
Tulajdonosi Bizottsdga) dltal az ,,Uzemeltetesi szerzodes" szejvegeben a kert modosit8sokat 
dtvezesse, majd a szerzodest alairja, illetve felkeri, hogy a kovetkezo Kkpvisel6-testuleti ulesen azt 
mutassa be. 

Hataridti: elfogaddsra: azonnal 
vegrehajtdsra: 2006.06.30. 

Feleltis: T6th Mihdly 
polg9rmester 

19 igen 
1 nem 
4 tartozkodas e l f o a a d v a  

K.rn.f. 



BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepvisela-testUlete 2006. szeptember 19-611 (kedden) 9,00 orai 
kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenyterrneben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
megtartott ulesenek jegyzokonyv6b6l. 

Napirend 19. pontia: (1 17. szdmlj el6terjesztes) 
Eloterjesztes a 293/2006.(VI.l3.)Kt szamu, a fedett uszoda iizemeltetesi szerzgdese targyaban 
hozott hatarozat modositasarol. 

Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testUlete ~jgy dont, hogy a 29312006.(VI.l3.)Kt hatdrozat 
vegrehajtasanak hataridejet - amely 2006. junius 30. - akkepp rnodositja, hogy a kozbeszerzesi 
eljaras a hasznalatbaveteli engedkly jogerore ernelkedeseig befejezodjbn. 

HatiridB: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: folyamatos 

FelelBs: elfogadasra: T6th Mihaly polgdrmester 
vegrehajtasra: dr. Szeles Gabor jegyz6 

19 igen 
1 nern 
1 tartozkodas e l f o n a d v a  

/$\b 
Tot i h ' l y  

/ '> -. 
fl?. dr. Szeles Gabor 

I .  ir ->:I ieavzd 



4. sz. melleklet 

Strand -- - 2006. evi koltsegei - -- 



Szarnviteli osztaly Csepeli strandfiird6 koltsegkimutatasa 1 ,. .& ,, L~~~ Ld,, i\ ,:, iL.b-i- lw 
2006. ev \ L b i i j :  ! \:-L. )~\$L.& , [ (- ,,l- 

csoportositva januar februar rnarcius aprilis rnajus junius julius augusztus szepternber oktober novernber"'decernber osszesen - 1 -  -~ ~-~~ 1 -- . . . - -~ 

1 443 700 . . - . . - . , 

. .. 468 375 
.Savak,!%lok . - . ~ -. - -L - . .. I ~ 7 2 ~ 1 6 0  . - -.. 

Vegyszerek- -- - - ~. -. - -220'- L . -  144 720 
Tisztito- es takarito szerek 
--.-- - ~. -17 306; 79.088 

:Ep i t$esburko lo~any~gok~  - ,  L-- - - -  ~ ~ ~ 

:Vegyipari terrnekek- - .- 

-~ ~ 

FOtCanyagok~ . . -. - 

Aramdij - ~. ~- 

- . .--- -f -- -- 

189 432 

- - ~ ~ .~ . . - ~  . .  

- ~ - .  ~ .- -~ . .  

. ~ - ~  .... .... 

. - - - - . . . - - . . . . - . . . 
33 498 ~ 10 484 - . -~ 

~- - - . ~ 

244 28183 419104 835121 242 088 ~ ~ 1 957 I 1 3 3 825 197' 8 970 622 
974 667 2 210 833 14 452 652 7 075 553 12 857 166 15 360 075 18 242 329 ' 15 935~257 8 877 808 7 322 321 6 011 287; 12 686 227'1 22 006 175 

~~. .. . 
0 31 191 277 54 791 935 I 23 847 [ dfiIrn;le059 



Szarnviteli osztaly Csepeli strandfiirdd koltsegkimutatasa 
2006. ev 

I Eredmeny: I -17 638 152 I -4 I 0 1  517 I 11 736 541 1 -25 995 988 1-35 999 116 



5. sz. melleklet 

A - Fedett - Uszoda tervezett helye 



0 
t 

L I- 8 Karig 



Butlapesti I .  szhnlu KBrzeti Fiildhivatal 
Budapest, XI.,Rudi~folii irt 59. 1519 Yf. : 315. 

I. rCsz 
1. Rz i n g a t l a n  a d a t a i :  

a l r e s z l e t  a d a t o k  t e r u l e t  k a t . t . j o v .  a l o s z t a i y  a d a t o k  
m d v e l e s i  a g / k i v e t t  m e g n e v e z e s l  m:n. o  h 3  m2 k . f i l 1 .  t e r .  k a t .  j o v  

ha m2 k . f i l l  
................................................................................................ 

Csak belso hasznalatra, iigyfelnek nem adhatb! 
2007.08.27 

- K i v e t t  s p o r t t e l e p  0  9 .  4673 0 . 0 0  

11. rbsz 

BUDAPEST XXI.KER. 
Relteriilet 201861/2 helj-rajzi szcim 

1.  c u l a j d o n i  h a n y a d :  111 
be:egyzo h a t i r o z a t ,  e r k e z e s i  i d o :  7 0 8 4 6 / 1 / 2 0 0 0 / 0 0 . 0 2 . 1 6  
jogcirn:  a l a p i t a s  1 2 3 5 i i I 9 9 1 , '  
j o g a l l a s :  t u l a j d c n o s  
n e v :  CSEPEL SPORT C L U B  A L A P I T V A N Y  
c i m :  1212  BUDAPEST XXI.KE3.  Beke  t e r  1 

Szzktor: 45 
'l'crkcpszcl\:dnq : 5 136 

111. rbsz 
1 .  b e j e g y z d  h a t a r o z a t ,  e r k e z e s i  i d o :  7 0 8 4 6 / ? / 2 0 C 0 / 0 0 . 0 2 . 1 8  

e g y e c  s 2 0 1 6 6 1  h r - s z a m u  i n g a t l a c  m e g o s z t v a  / : l , e s  i : 2 - r e .  

Tulajdoni lap vCge 



6. sz. melleklet 

Kozigazgatasi - -- Hivatal vegzese - -  -- 



KOZEP-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KOZIGAZGATA I HIVATAL 
HIVATALVEZETO-HELYETTES 

1052 Budapest, Varoshhz u. 7. 

.2 
KT -7 II, i 

* 1368 Budapest. Pf. 234. ( 485-6800 07-67 ' 
f 

SzBm: 8 1-256512007. 
u . :  Dr. Szucs Palne 

Tel.: 485-6978 

Tiirgy: eljar6 szerv kijelolese 
Hiv. sziim: 02-73-1 512007 

v 
MellCklet: iratcsomag 

Budapest XXI. ker. Csepel ijnkormsinyzat Polgrirmesteri Hivatal Jegyzoje kizhrasi ok 
miatt mas eljar6 szerv kijeloleskt kCrte. 
A kkrelmet megvizsghlva a hivatalvezeto nevCben Cs megbizasabbl elj6rva meghozom az 
alabbi 

Budapest XXI. ker. Csepel Onkonnhnyzat (a toviibbiakban: Onkormhnyzat) Polgarrnesteri 
Hivatal Jegyzojet az IBIZA-EP~TO Ingatlanforgalmaz6 Cs Fejleszto Kft. (1 062 Bp., Andrassy 
ut 98.) kerelmere indult Budapest, XXI. ker. Hollandi lit 18. sz. 205804 hrsz-6 ingatlanon 
a volt napkozis tibor Cpuleteinek bontisaira, valamint 180 db lakis (6 db lak6Cpulet) 
CpitCsCre vonatkoz6 CpitCshatdshgi engedClyezCsi eljaras tekintetkben 

kizarom az iigy intCzCsbo1. 

Egyben a targyi ugyben az elsofoku eljaras lefolytatasara Budapest PesterzsCbet 
~ n k o r m i n ~ z a t  Polgirmesteri Hivatal JegyzojCt 

jelolom ki. 

Az ugyben eljarasi cselekrnenyt nem kell megismdtelni. 

Vkgzksem a kozlessel jogeros, ellene ona116 fellebbezesnek helye nincs. 

Az ~nkormanyzat Jegyzoje arra hivatkozassal kerte kizarhsat a thgy szerinti CpitCsi ugybol, 
hogy az erintett ingatlan az 0nkormanyzat tulajdonhban van. 

A kozigazgatasi hatosagi eljaras Cs szolgaltatik Altalanos szabalyairol szol6 2004. evi CXL. tv. 
(a tovabbiakban Ket.) 2. 5 (1) bekezdese szerint az iigyfeleket a hat6sagi eljarasban megilleti a 
torveny elotti egyenloseg, ugyeiket indokolatlan megkulonboztet6s Cs rCszrehajlas nClkul kell 
elintezni. 

A Ket. 42. 5 (3) bekezdese ertelmeben, az eljarisban nem vehet reszt iigyintezokent az, akitol 
nem varhat6 el az ugy targyilagos megitelkse. 



A Ket. 43. 5 (4) bekezdese kimondja, ha a kizarasi ok a hatosag vezetojevel, illetve az 
allamigazgatasi hatosagi jogkorben eljaro jegyzovel, szemben meriil fel, az iigyben - 
jogszabaly eltkro rendelkezese hiiinyiban - a feliigyeleti szerv hltal kijelolt masik azonos 
hataskorii hatosag jar el. 
(6) A hatosag vezetoje az elfogultsagot az egesz szerv tekinteteben bejeleritlieti. 
(7) A hatosag a sajat iigyknek elintezeseben hatosagkent nem vehet reszt. E rendelkezes 
alkalmazasanil sajat iigynek az az ugy minosul, amelyben a hat6sagnak a 15. $ (1) bekezdese 
alapjan iigyfeli jogallhsa van. A hatosag azonban nem valik kizarttii amiatt, mert a dontisben 
megallapitott fizetesi kotelezettskg (ad6, birshg) teljesitCse az altala megjelolt szimlara 
tortenik. 

A rendelkezesemre a116 tulajdoni lap misolatokb61 meghllapitottam, hogy az kpitkssel krintett 
ingatlan tulajdonosa az 0nkorm8nyzat. 

Ilyen tenyillhs mellett az iigy targyilagos megitklese nem vBrhato el az Onkormanyzat 
Jegyzojetol, vele szemben kizarasi ok a11 fenn, ezert az Onkormanyzat Jegyzojet a Ket. 43. $ 
(4) es (7) bekezdes szerint az eljarasbol kizartam Cs az ugy elbiralasara mas hatosagot jelolteni 
ki. 

A fellebbezirs lehetoseget az Ket. 98. $ (1) 6s (2) bekezdese, a biroi feliilvizsgalat lehetosegkt 
a Ket. 109. 6 ( 1 )  bekezdese alapjan zartam ki. 

Vegzesemet a Ket. 107.9 (2) bekezdes a) pontjaban valamint a kozigazgatasi hivatalokrol 
szo16 29712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ban biztositott hataskorrel valamint az 
Cpitesiigyi es epitksfelugyeleti hatosagok kijelolCsCrol Cs miikodCsi felteteleirol sz616 
34312006. (XII. 23.) Kormanyrendelet 1. $ (1) bekezdks b) pontjiban 6s 2. szim6 
mellekleteben rogzitett illetkkessCgge1 Cs a Ket. 105. § (1) Cs (2) bekezdese alapjan hoztam 
meg. 

Budapest, 2007. augusztus 27. .. ,...L,;l,l,),:,; _-- . ., 
' .\ , ..' 

Errol Crtesiil: 

1. Budapest Pesterzsebet 0nkormhnyzat Polgarmesteri Hivatal. Jegyzoje 
iratcsomag,ggl 

2. Budapest XXI. ker. Csepel Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal Jegyzoje 
3. kerelmezo: IBIZA-EP~TO Ingatlanforgalmaz6 Cs Fejleszto Kft. 

1062 Bp., Andrassy 13 98. 
4. Budapest XXI. ker. Csepel Onkormanyzat Polgarmestere 
5. Iratthr-helyben 



7.  sz. melleklet 
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BUDAPEST FOV&?.OS ONKORM~,NYZATA 
FOPOLG~MESTERI  HIVATAL 

F o i p i t C s z i  I r o d a  

FOVAROSI TERVTANACS 

Iktato szam: 2 1-  7241312007. 
Szakrnai titkar: Somogyi Judit 
Tel.: 327-1672 

ALLASFOGLALAS 
Az iilSs ideje 6s helye: 2007, jlilius 11. 
FopolgArrnesteri Hivatal, Budapest VaroshAz utca 9-1 1 .  IV. em. 2. targyalo 

TBrgy: XXI. keriilet, Hollandi lit 18. szimli, 205803, Cs 205804 helyrajzi szarnli telekre 
tervezett ,,Ibiza lak6kertV ipithsi engedklyezCsi terve 
Felelijs tervez6: Zadori Attila, Medek Gyula 
Opponens: Roth Jhnos 

Jelen voltak: AczCl GAbor, Schneller Istvan, Csemez Attila, Dobai Jinos, M6nus Janos, Rendes Balizs, 
Csik6s Miklbs, VCgviri Gabor, Pottjondy PCter, Deak Krisztina, h:edek Gyula, Karli Gyula, NCmeth 
LBsz16, K6nig Tamis, DCvCnyi Tarnis, Baliga KornCI, Kalrntin Erno, EIter Istvan, Beleznay ~ v a ,  Roth 
Jinos, Somogyi Judit 

E18zm6nyek: A XXI, keriilet Hollandi lit kornyezete a Budapesti VarosrendezCsi es ~ ~ i t i s i  
Keretszabalyzat 2. szamfi mellekletCben a varoski5p szempontjAb61 kiemelt teriiletek kozott 
felsorolt. E varosszerkezeti elhelyezkedCsCb01 kijvetkezoen a hatalyos jogszabalynak megfeleloen 
a Hollandi ut 6. i s  Hollandi ~3 18. szimfi telkekre kesziilt elvi CpitCsi engedilyezisi terveket a 
tervezo b e n ~ j t o t t a  a Fovarosi Tervtanicshoz vCleminykirCsre. A Tervtanacs 2006. okt6ber 11-i 
iil6sCn megtargyalta 6s az elvi CpitCsi engedkly kiadisat nem tamogatta. 

A Tervtanacs elsosorban azt kifogasolta, h o a  egy alapvetoen jelentos zoldfeliiletet iginylo 
intizmeny terulet ismit lak6epiiletekkel epiil be, tovabba azt hogy az ijnkormanyzatnak nem all 
rendelkezCsCre egy tavlati koncepci6, amel! bemutatja milyen Duna-partot kkpzel el. 
Megallapitotta, hogy a hatitlyos szabalyozasi paramdtereket e terv teljesiti, migis ezen a helyen 
indokoltnak Iatta a beCpit6s mCrtCkCnek csokkentisit Cs a zoldfeliilet novelCsit. A Hollandi ~t 6. 
szamu telek beipitCsCt a teriileten Ikvo jelentos novCny~llom~ny miatt egyiltalan nem javasolta. 

A Fovarosi TervtanBcs 2006. november 8-i iilesen ismet targyalta az elvi CpitCsi engedily terveket, 
megillapitotta, hogy a tervek a korabbi vCleminy figyelembevetelivel pozitiv iranyban valtoztak, 
a teriiletre drvinyben lev0 szabilyozisnak megfelel, az elvi engedily kiadasit nem kifogasolta. 
Felhivta azonban a keriilete figyelmet arra, hogy legalibb a hirom beipitetlen telek tpitiszeti 
koncepciojat kCszitse el. 

? 
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A Hollandi ut 18. szamu 205803. Cs 205804. helyrajzi szamu ingatlanon 180 lakas megepitisire 
az Cpitteto 2006, december 18-i keltezisu hatdrozattal elvi CpitCsi engedClyt kapott, majd a 
fellebbezisi eljaras lefolytatasat kovetoen, a 11. foku CpitCsugyi hat6sig az elso fokon hozott 
hatrirozatot helyben hagyta. Az elvi ipitisi engedCly az Cpitmtnyek ingatlanon beliili 
elhelyezisire, az Cpuletek tomegire (beipitettsig, CpitmCnymagassiig, zoldfeliilet, szintteriilet 
mkrtike), a lakisok mennyisCgCre Cs a terepszint valtozhsara vonatkozik. 

A tervezesi teriilet a Csepel szigeten, a ,,Rackevei-Soroksiri Dunaag" mentin fekszik, a telkeken 
korabban napkozis tabor miikodott. A Hollandi ut es a Duna ag kozotti teriilet Csepel egyik 
legnyugodtabb i s  legirtikesebb teriilete, termiszetvCdelmi szempontbol is kiemelten vidett. A 
betpitissel erintett teriiletet jelenleg kit on6116 helyrajzi sziim6 telek alkotja, amelyek 6sszevonasa 
folyamatban van. 

A teriilet a hatilyos szabalyozas alapjan IZ-D/SZ tpitesi ovezetbe sorolt, amelyen az Cpitteto 180 
lakas megipitisivel lak6kert kialakitasat tervezi. A telken belul a Duna-part mentin hirom 6-6 
lakisos lak6Cpulet lltesiil, a KSZT eloirisai szerint legfeljebb 6,O Cpitminymagassaggal, a 
Hollandi ut felol pedig hhrom kozipmagas osszesen 162 lakast, 6s kCt Cpiilet foldszintjin 
kereskedelmi-szolgiltat6 hnkci6kat tartalmazb Cpulet val6sul meg. A funkcibk kiszolgalasihoz 
sziiksiges parkolast rCszben az Cpuletek alatt milygarazsban, a fennmarad6 11 1 parkol6t felszini 
parkol6ban helyezik el. 

A Tervtanics a tervezoi ismertetis Cs az opponens vClemCnytnek maghallgatasa utin a tervet 
megvitatta Cs az alabbi allisfoglalast alakitotta ki: 

A Tervtanics a tervvel kapcsolatban ismit kifejtette korabbi aggalyait, amelyek elsosorban a 
teriilet hasznilatra vonatkoztak. A Tervtanics tovabbra is kifogisolja, hogy a jelentos zoldfeluletet 
igCnylo inttzminyteriilet lak6ipuletekkel tpul be, a Duna-parton ah01 kiilonosen indokolt lenne a 
vizparthoz kapcsol6d6 kozcC16 funkci6k elhelyezCse. A hozzisz616k ismit szamon kCrtCk a 
keriilettol azt az CpitCszeti koncepciot, i s  annak megfelelo szabtilyoz8st, amely a terulet CrtCkChez 
melt6 jovokipet megfogalmazza. A Tervtanacs e tervhez kapcsol6d6an azt is meghllapitotta, 
veszilyesnek litja, hogy az itt megval6sul6 ,,lak6kertV precedenst teremtve egy olyan folyamatot 
indit el, amit nem lehet meghllitani Cs nem kivanatos ezen a helyen. 

Annak ellenire, hogy a tervezo ismertetis i s  az elvi epitisi engedtly egykrtelmiien hllitja, hogy a 
bemutatott terv a tervezksi teruletre hatilyos szabilyozisi terv minden beipitisi paramCterCnek 
megfelel, a Tervtanics ugy itelte meg a beipitis ezen a helyen mCgis tulzott m6rtCkii. A BVKSZ 
vonatkoz6 eloirisait azonban nem veszi figyelembe, nevezetesen a szintteriileti mutato 
meghaladja azt a mirtkket, amelyet a kornyezetben elhelyezkedo lakbteriiletek itlagos beCpitCsi 
mCrtCkCnek alapulvCtelCve1 az adott helyen meghatirozni. A Tervtanics 6gy latta a tervezok nem 
vettCk figyelembe a Hollandi ut tuloldalin meglkvo lak6teriilet beCpittsi mCrtCkit a terv 
kidolgozasanil. 

A TervtanAcs koribbi v6lemCnyiben rogzitetteket tovibbra is fenntartva, az opponens vileminyit 
is megerositve ismet megfontolasra javasolja a tervezonek az alabbiakat: 

ipiiletek kozotti tavolsig novelCsCt 
mindhirom Cpulet alatt parkol6k kialakitasat 
a lakis szam kismCrtCkii csokkentCsit (5-10%) 
szint feletti parkol6k csokkentCsCt (5-10 %) 
a telek szabad Btjarhat6sagiinak biztositiisa 



belso keritisek megszuntetCsCt 
aktiv zoldfeliilet novelCsCt 

r tovabba a lakisok belmagassiginak novelCsCt 

Az epiiletek CpitCszeti kialakitisaval kapcsolatban a Tervtanics Ggy fogalmazott a ,,tajidegen7', 
kozipmagas Cpuletek ti1 magasak, 6s tobben javasoltik az egyforma Cpiiletek helyett kiilonbozo 
magassigok alkalmaz8sit. Megfontolisra ajanlja az epiiletek kisse eroltetettnek tun0 ,,haj6szeriin 
megformalasat, az eszaki oldalra helyezett erkClyek elhagyisat es a lakasok tajolisanak 
BtgondolBsat. 

A Tervtanics allaspontja szerint a bemutatott terv nem felel meg a jogszabalyoknak, a BVKSZ 
41 .§ (9) bekezdtseben foglaltaknak i s  a fovirosi szabilyozis szellemisCginek sem, mivel az e 
teriileteket lazhbb beipitisu Cs elsosorban rekreici6s cClii intizminyek helyezisre szinta. 

9 1  

A Tervtanlics az illiisfoglalisban rogzitett CszrevCtelek, Cs az opponens vClemCnyCben 
foglaltak figyelembevCtelCvel a bemutatott terv litgondollisit javasolja. TobbsCgi vClemCny 
alapjlin a bemutatott tervet engedClyezCsre nem ajinlja. 

I " ~ ~ ~ 2 5 ? j  -. 
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