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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről 
az alábbiakban adok tájékoztatást: 
 
 
 
Előzetes értesítése alapján az Állami Számvevőszék 2007. szeptember 6-án 
megkezdte önkormányzatunknál a fővárosi önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztásáról szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos helyszíni ellenőrzését. A 
vizsgálat befejezését október 19-ig tervezik.  
 
A legutóbbi – júniusi – két testületi ülés közötti tájékoztató óta az önkormányzat 
683.207.909,-Ft rövidlejáratú bérhitelt vett igénybe, az elmúlt hónapok 
bérkifizetéshez, a következők szerint:  

Július 2-3-án                 229.309.739,-Ft 
Augusztus 2-3-án          231.983.269,-Ft 
szeptember 3-án           221.914.901,-Ft 

 
 
 
 
2007. június 25.- augusztus 24.   
Nyári napközis tábor 
Kilenc héten keresztül fogadták a gyerekeket az Ifjúsági és Sportcentrum területén a 
nyári napközis tábor pedagógusai. A csodálatos környezetben hetente 180-240 
iskolás töltötte a nyári szünetet. A tábor szervezői ebben az évben is változatos 
programokkal, kirándulásokkal, heti kétszeri uszodalátogatással tették izgalmassá és 
kellemessé a vakációt itt töltő gyerekek számára a tábort.  
Az ellátást – a szokásoknak megfelelően – ebben az évben is kifogástalan 
minőségben és mennyiségben az Egyesített Bölcsődék 9-es konyhájának dolgozói 
biztosították. 
 
2007. június  27.  
ANNO DOMINI MMVII 
A Csepel Galéria Művészetek Háza adott otthont a nyár elején a Csepeli Alkotó 
Fórum tagjai és barátai által készített képzőművészeti alkotásoknak. A megjelent 
vendégeket köszöntötte a Galéria igazgatója, majd Erdei Éva, a Csepeli Alkotó 
Fórum elnöke bevezetőjében értékelte az elmúlt év tevékenységét. 
 
A kiállítást Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg. 
 
2007. június 28. 
Köztisztviselők Napja 
A Köztisztviselői Nap alkalmából az önkormányzat és a hivatal vezetői a 
Polgármesteri Hivatalban tartott ünnepségen köszöntötték a hivatal dolgozóit. 
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2007. július 4. 
A 3. sz. egyéni választókerület közös képviselőivel találkozott a körzet képviselője, 
Takács József és a polgármester. A beszélgetés fő témája a panel pályázattal 
kapcsolatos kérdések köré csoportosult, de a parkolás és a játszóterek állapota is 
élénk vitát váltott ki. 
 
2007. július 5. 
Magyarországon tartózkodó német középiskolás gyermekeket fogadott a 
polgármester. Látogatásuk központi célja a volt Csepel Művek területének 
megtekintése volt. 
 
dr. Avarkeszi Dezső országgyűlési képviselő a civil szervezetek képviselőivel 
találkozott. Téma: a Kis-Duna parti lakótelep ügye volt. A beszélgetésen 
megjelentek a lakótelep ellen tüntetők is, akik az napra szervezték tüntetésüket. 
 
2007. július 6. 
Miklós Lajosné csepeli lakost köszöntötte a polgármester 100. születésnapja 
alkalmából. 
 
2007. július 12. 
Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes a polgármester jelenlétében átadta a 
felújított Hollandi utat. 
 
2007. július 13. és július 20. 
Rendkívüli testületi ülések voltak a FIDESZ-KDNP kezdeményezésére. Az ülések 
határozatképtelenség miatt elmaradtak. 
 
2007. augusztus 15. 
A polgármester Becsei Dénes ágazatvezető kíséretében néhány intézményt keresett 
fel a nyári felújítási munkák ellenőrzése céljából. 
 
2007. augusztus 18.. 
Puskás László görög-katolikus pap, festő kiállításának megnyitására került sor. 
 
2007. augusztus 21. 
A Csepeli Önkormányzat vendégeként kerületünkben tartózkodó lengyel-horvát 
cserkészcsapatot köszöntötte a polgármester az Ifjúsági Táborban. 
 
2007. augusztus 23-25. 
A Diákönkormányzat vezetői és tagjai részére Balatonszárszón került 
megrendezésre a D.Ö.K. tábor az ifjúsági tanácsnok szervezésében és 
előkészítésében. 
 
2007. augusztus 27. 
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester a Kis-Duna part ügyében 
találkozott az ottani civil szervezet vezetőivel. 
 
2007. augusztus 28.   
Kerületi tanévnyitó 
A Polgármesteri Hivatal Nagytermében Tóth Mihály polgármester és Zanati Béla 
OKISB elnök jelenlétében a tanévnyitó értekezleten Becsei Dénes ágazatvezető 
köszöntötte a megjelenteket, majd Tóth Mihály polgármester a kerület helyzetéről 
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adott tájékoztatást. Ismertette a jelenlegi gondokat, majd vázolta az ágazat előtt álló 
tanévben megvalósítandó feladatokat. 
Az értekezlet második részében Becsei Dénes ágazatvezető ismertette  a 
tanévindítás aktuális feladatait. 
2007. augusztus 31.   
Megemlékezés a II. Világháborús emlékműnél 
A II. világháború befejezésének 62. évfordulóján a csepeliek emlékeztek mindazokra, 
akik a világégés áldozati voltak. Vukovich Zoltán irodavezető megemlékező mondatai 
után az Önkormányzat, a diákönkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok, a helyi 
pártszervezetek, társadalmi és civil szervezetek és az intézmények képviselői 
helyezték el a megemlékezés virágait az emlékmű talapzatán. 
2007. augusztus 31.-szeptember 1. 
Tanévnyitó ünnepségekkel megkezdődött a kerület általános iskoláiban a 2007-08-
as tanév.   
 
2007. szeptember 4. 
A polgármester Orosz Ferenc alpolgármesterrel együtt a FADESA vezetésével 
tárgyalt az északi terület fejlesztésével kapcsolatban. 
 
2007. szeptember 5.   
Őszi tárlat a Munkásotthonban 
A Réti Pál Fotóklub „Csepel másként” címmel rendezte meg őszi tárlatát, melyet 
Nagy József, a Munkásotthon igazgatója nyitott meg, közreműködtek az Egressy 
Béni Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei. A kiállításon tizennyolc alkotó 
munkája volt látható. 
2007. szeptember 6.   
A Fővárosi Közgyűlés Kerületi Koordinációs Bizottsága a XX. kerületi Polgármesteri 
Hivatalban kerületi polgármesteri találkozót szervezett, ahol kerületünket a 
polgármester képviselte. A rendezvényen felvetették a repülőgép forgalommal 
kapcsolatos változásokból adódó helyzetet és felkérték a Koordinációs Bizottságot, 
hogy vitassák meg, és készítsenek javaslatot a probléma rendezésére, a lakossági 
panaszok csökkentésére.  
(Kerületünk vezetése már korábban felkérte dr. Avarkeszi Dezső országgyűlési 
képviselőt, hogy a témával foglalkozzon. Továbbá több képviselő által felvett 
lakossági panaszokat és aláírásokat továbbították a Légiforgalmi Társasághoz. A 
Társaság a napokban válaszolt a megkeresésre, melyet az anyag mellékletként 
tartalmaz. A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk a képviselő-
testületet.) 
 
 Kiállítás a Csepel Galéria Művészetek Házában 
A Csepel Galéria Művészetek Háza 2007. évi őszi első kiállításán Kolop József  
keszthelyi szobrászművész alkotásait ismerheti meg a látogató. A Sárkány István 
galériavezető által interpretált Ady vers után dr. Czoma László, a Keszthelyi Helikon 
Kastélymúzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd méltatta és elemezte a 
kiállító művész szakmai tevékenységét. A kiállítás szeptember 28-áig tekinthető meg. 
 
2007. szeptember 8.   
Önkormányzatunk részt vett a XVIII. kerület által rendezett hagyományos pörköltfőző 
versenyen a Bókay kertben, ahol a képviselő-testület több tagja megjelent. A csepeli 
sátort a Fővárosi Önkormányzat képviselői és más kerületek polgármesterei is 
megkeresték. 
 
 



 5

2007. szeptember 7-9.   
Mária napi Búcsú 
A Csepel SC Alapítvány Sporttelepén került megrendezésre hagyományosan 
szeptember első hétvégéjén az idei Mária napi Búcsú programsorozata. A nyitó 
napon mérsékelt érdeklődés mellett felléptek a kisebbségi önkormányzatok által 
meghívott együttesek, majd koncert zárta a napot. A szombat-vasárnapi 
műsorkínálat már a hagyományosan kellő érdeklődőt vonzott, így úgy a kicsiknek, 
mint az ifjú és az idősebb korosztálynak szánt programokon megtelt látogatóval az 
óriássátor. Nagy közönségsikert aratott a No Thenx zenekar és az Apostol együttes 
élő koncertje. A központi programok mellett a látogatóknak lehetőségük volt 
kézműves foglalkozáson kézügyességüket, valamint a vidámpark játékait is 
kipróbálni.  
 
2007. szeptember 11.  
Rendkívüli testületi ülés volt a FIDESZ-KDNP kezdeményezésére. Az ülés 
határozatképtelenség miatt elmaradt. 
 
P. Papp Zoltán költői estje 
A Csepeli Munkásotthonban került megrendezésre P. Papp Zoltán csepeli költő, 
folyóirat-szerkesztő legfrissebb műveiből összeállított költői estje, melyen fellépett 
Barbinek Péter színművész és Haris Nadin énekes előadóművész. 
 
2007. szeptember 17-20.   
Lezajlottak a testületi ülést előkészítő bizottsági ülések. 
 
2007. szeptember 13.  
Kiállítás a Hricsovinyi Galériában 
Orosz Ferenc alpolgármester nyitotta meg Szegedi Molnár Géza előadóművész, 
zenei parodista és festőművész festményeből, grafikáiból és paszteljeiből 
összeállított kiállítást a Hricsovinyi Galériában. A művészbarátok köszöntöi után 
Békés Attila mandoliművész előadását élvezhették a jelen lévők.  
 
2007. szeptember  17.   
Kvalitás díj és ösztöndíj átadása 
Ezen a napon a Rákóczi Kert Civilházban adta át dr Heimann Ilona főiskolai docens, 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányi tagja a Kvalitás 
Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma díjait. Kvalitás díjat kapott középiskolás 
diák kategóriában Benda Zsuzsanna, a Jedlik Ányos Gimnázium tanulója, 
középiskolai tanár kategóriában Elekné Becz Beatrix, a Jedlik Ányos Gimnázium 
tanára. Kvalitás ösztöndíjat kapott Dzsongova Zdravkova Anikó, a Vásárhelyi Pál 
Kereskedelmi Szakközépiskola, valamint Kovács Máté, a Kézműipari 
Szakközépiskola csepeli diákja.  
 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK-ban 
Balás Eszter Munkácsy-díjas szobrász nyitotta meg Beretvás Csanád „Szobrok az 
első 10 évből” címmel rendezett kiállítását a Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ Galériájában, melyen Homolao Sándor előadóművész közreműködött. A 
tárlat október 3-ig látogatható. 
 
2007. szeptember 18.  
Kiállítás a Kék Iskola Galériában 
A Csepeli Kék Iskola Galériában Szabán György képzőművész „Én és Énke…” című 
kiállítását Győrffy Sándor képzőművész nyitotta meg, mely október 10-éig 
látogatható. 
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2007. szeptember 19.   
dr. Demszky Gábor főpolgármester úr a kerületi polgármesteri értekezletet hívta 
össze a főváros fejlesztésével kapcsolatban. Az értekezleten Orosz Ferenc 
alpolgármester vett részt. 
 
2007. szeptember 20.   
Ülést tartott a polgármester munkáját segítő Gazdasági Kabinet. A szeptember 25-i 
testületi ülés több témájáról tárgyalt, állást foglalt és javaslatot tett. 
 
Az OSZI dolgozói az Ifjúsági Táborban tartották szokásos OSZI napjukat. 
 
A polgármester a FADESA új vezetőivel tárgyalt az északi területtel kapcsolatos 
fejlesztésekről. 
 
2007. szeptember 21.   
A Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde bemutatkozó napot tartott. 
 
2007. szeptember 22.   
„Lakótelepi hétvége” címmel egész napos programot szerveztek a 3., 4. és 5. sz. 
egyéni választókerület képviselői az Erdősor úti lakótelepi parkban. 
 
2007. szeptember 23.   
Az önkormányzat hivatalának labdarugó csapata részt vett a „Lesz foci” labdarúgó 
kupa fordulóján a Szabadkikötő SC területén 
2007. szeptember 24.   
5 párti megbeszélést tartott a polgármester a Csepel SC támogatásával kapcsolatos 
kérdésben. 
 
2007. szeptember 25.   
Képviselő-testületi ülés. 
 
Sportesemények 

 
1. Szent István Napi Sportrendezvény: 2007. augusztus 20. 
A sportnapot a Szabadkikötő SE és az Önkormányzat közösen rendezte. 
A Szabadkikötő SE sporttelepén labdarúgás, teke, lövészet, tenisz, atlétika 
(távolugrás, futás,), sakk, lábtenisz, darts, kosárra dobás sportágakban folytak a 
sportvetélkedők. 
 
2. IV. Szent István  Kupa Női Kézilabda torna. 2007. augusztus 20. 
A Nagy Imre Művelődési Központ Tornacsarnokában megrendezett tornán, 4 
felnőtt kézilabdacsapat kapott meghívást. 

Végeredmény: 1.  Csepel SC Szabadidősport Egyesület 
   2. Szigetszentmiklós  

3. Érd 
     4. Soroksári Maják 

 
3. Augusztus 20. kupa sakkverseny. 
A Csepel SC szabadidőklubjában megrendezett versenyen 18 – főként nyugdíjas 
korú versenyző vett részt. 
Végeredmény: 1. hely: Traub Gyula 
   2. hely: Vértes Zoltán 
   3. hely: Kővágó István 
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4. Kispályás Labdarúgó Bajnokság  
A nyári szünetet követően augusztus 28-én a 11. fordulóval folytatódott a 15 
csapat részvételével a labdarúgó bajnokság a Szabadkikötő SE sporttelepén. 
A jelenlegi állás: 1. WOLWES   25 pont 
   2. HOT ICE SNUG  24 pont 

   3. Skorpió ’54  19 pont 
 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK  FELADATAI 
 

Szeptember 26. 15 óra A 2008-09-es évfordulókat előkészítő Koordinációs 
testület ülése. 

Szeptember 27. 14 óra Kerületi Diákparlament. 
Október 1. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Október 4. 9 óra Finn gyermekdelegációt fogadása a Hivatalban. 
 13 óra Bizottság elnöki értekezlet. 
Október 5.  Egészségügyi Nap külön program alapján. 
 14 óra Aradi vértanúk koszorúzási ünnepsége. 
Október 8. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Október 10. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
Október 15.  10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Október 15-18.  Bizottsági ülések. 
Október 23. 10 óra Kerületi ünnepség az 56-os forradalom és 

szabadságharc 51. évfordulója alkalmából. 
 11,30 Csepel Díszpolgári cím átadása. 
Október 24. 9 óra Képviselő-testületi ülés. 

 
 
Budapest, 2007. szeptember 19. 
 
            
         Tóth Mihály 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A legutóbbi (2007. június 26. szeptember 17-ig) Képviselő-testületi ülés óta a 
Városrendezési Irodát érintő munkákról, a fontosabb eseményekről az 
alábbiakban adok tájékoztatást 

 
Június 27-30.  
Tóth Mihály polgármester úr vezetésével az URBACT CI-T-UM záró konferencián 
Athén-ban delegáció vett részt. (tagjai: Tóth Mihály,  
Dr. Polinszky Tibor, Kiricsiné Kertész Erika, Kovács Attila és szakértőként Ekés 
András Városkutatás Kft.) A konferencián Tóth Mihály sajtókonferencián vett részt és 
átvette a munka magyar nyelvű dokumentumait. 
 
Július 24.  
Hagyó Miklós főpolgármester- helyettes Csepel történt látogatását követően a csepeli 
temető bővíthetősége tárgyában a Budapesti Temetkezési Intézet vezérigazgatójánál 
egyeztető tárgyalás volt, melyen a főépítész és szabályozási terv generáltervezője vett 
részt. 
 
27. 
Orosz Ferenc alpolgármesternél TESCO jogi és műszaki vezetői egyeztető 
tárgyaláson vettek részt, melyen a TESCO ideiglenes építési engedélyének véglegessé 
alakításához és a TESCO további fejlesztésével összefüggő feladatokat tekintették át. 
(részveveők: Orosz Ferenc, Szlávik Zoltán, Dr. Polonszky Tibor, Zsiláné Bara Éva, 
Cserteg Imre) 
31. 
Beleznay Éva Főváros főépítésze és Dr. Polinszky Tibor Csepel főépítész áttekintették 
az alábbi fontosabb munkákat: 

- Észak-Csepel fejlesztésével összefüggő tanulmányok kabineti előterjesztés 
állása, csepeli három URBACT Program állása, tapasztalatai és e területen esetleges 
Főváros-Csepel együttműködése. 
 
Augusztus 1. 
A csepeli temető BTI-vel történt egyeztetésének következményeit, mint rendezési 
tervet megrendelő Budapest Főváros Városrendezési Ügyosztályával, a Közmű 
Ügyosztály jelenlétében Csepel főépítésze és a generál tervező egyeztettek. 
10. 

- Orosz úrnál, a Főváros Közmű Ügyosztály képviselőivel közösen egyeztető 
tárgyalást tartottunk a Szennyvíztisztító telep megközelítését szolgáló út 
lejegyzése témában, melyen kialakítható gyorsan végrehajtandó feladatról a 
főépítész jegyzőkönyvet vett fel. 

- Ráti Istvánné harmadik ajánlattevőként egyeztetést folytatott a Városrendezési 
Irodával a Háros-on szükséges tervezés előkészítő tanulmányok közbeszerzése 
tárgyában, és megbízásának feltételeiről. 

 
11. 
A főépítész úr Berczeli Emilia szakértővel egyetemben a CSVÉSZ korszerűsítése 
tárgyában egyeztetést tartott Dr. Gellérthegyi Istvánnal irodájában, ahol a főépítész 
tájékoztatást kapott arról, hogy a teljesen új normaszövegű rendeletnek jogszabály 
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hiány akadályai vannak. Az ügyvéd úr külön levélben részletezi az építési törvényben 
előírt, de azóta sem megszületett kormány v. miniszteri rendeleteket, melyek hiánya 
munkája befejezését akadályozzák. 
 
12. 
Szabadkikötő szabályozási tervének megkötött szerződés alapján főépítész tervindító 
tárgyalást tartott tulajdonos, generál és szaktervező bevonásával. A tervezésnek 
akadálya nincs, a megkötött szerződés ütemterv szerint haladhat. 

 
14. 
Beleznay Éva Főváros főépítésze Csepel főépítészét tájékozatta tárgyalás keretében 
arról, hogy a FADESA Zrt. Csepel északi fejlesztése tárgyában „Építészeti Workshop 
és fejlesztési programterv javaslatok előállítása „ című anyagról, melyet a NAOS 
CONSULTING metodikája szerint Sütő András Balázs fejlesztési tanácsadó készített 
elő. Csepel főépítésze az anyagot további tanulmányozásra átvette és arról rövid úton 
véleményt mond. Ezt követően a FADESA Zrt. újonnan kinevezett vezetőjével a 
REevolutió 2007. kiállításon 10 perces bemutatkozó látogatást tettek.  
Ugyanezen a napon Járainé Simon Ágnes és Dr. Polinszky Tibor a Duna konferencián 
is részt vettek.  
 
 
2007. szeptember 17. 
 
 
 
         Dr. Polinszky Tibor 
              főépítész 
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Két Képviselő-testületi ülés között végzett munkák 

Beruházási és közterület-kezelési osztály 
 
 

Zöldfelületi csoport 
 

2007. 08. 31-ig a rossz állapotban lévő padok, padlábak elbontása megtörtént. A 
kerületben lévő ilyen jellegű padok és egyéb parkberendezési maradványok a 
játszóterek bontásához kapcsolódó munkálatok során kerülnek bontásra. Ezeket, valamint 
a többi karbantartási és szemétszedési, elszállítási munkákat 2 fő emberhiánnyal végeztük, 
valamint több alkalommal kellett egyéb feladatokat megoldani, melyek szintén 
hátráltatták a határidő megtartását. A létszám pótlása aug. 31-ét követően oldódott meg. 
A Dibu Kft. megkezdte a játszóterek , a Kifesz Kft az illegálisan kihelyezett 
reklámtáblák bontását. 

 
A tuskók kiszedésére ebben az évben 2 millió forintot különítettünk el a 42,8 millió 
forintból. Tekintettel arra, hogy júliusig bezárólag 28,9 millió forint került felhasználásra 
a fasorokban, 13,9 millió forinttal gazdálkodhatunk decemberig. Az augusztus havi 
munkálatok becsléseink szerint 5 millió forint körül lesznek, ami azt jelenti, hogy 
szeptember-december között alig 9 millió forint a maradvány. Ez 2-2,5 millió forint 
havonta. Ezt az összeget a leggyengébb hónapban is jóval túlléptük (3,5 millió forint). 
Abban az esetben, ha a bejelentések üteme az eddig eltelt időszakhoz hasonló lesz, 
kénytelenek leszünk a nem azonnali beavatkozást  igénylő munkákat későbbi időpontra 
sorolni, amelyet nehéz lesz a lakossággal elfogadtatni. Fenti tények ismeretében a tuskók 
kiszedése ebben az évben vélhetően csak részben valósítható meg.  
 
A takarítógép ütemterve elkészült, a munkagép jelenleg is ennek megfelelően működik. 
A CSEVAK feliratú zsákok begyűjtését szeptember 1-től körzetesített formában oldjuk 
meg, ettől függetlenül telefonon és az elektronikus úton érkező bejelentéseket is fogadjuk 
és párosítjuk az útvonalaknak megfelelően. 

 
A parkfenntartás I.-V. területcsoportján, a parlagfű I. II. területén,  a beépítetlen 
külterjes területeken június- július-augusztus hónapokban megtörtént a havonkénti 
egyszeri kaszálás.  
Június-július hónapban sövénynyírás, ifjítás, cserje zöldmetszés, sarjak kiszedése, cserje 
és sövényalj takarítás, gyöngykavics átgereblyézés, sarabolás és homokozó takarítás 
történt. Fagallyazás, száraz ágak, sarjhajtások eltávolítása. Határozat alapján elrendelt 
fakivágások, száraz fák eltávolítása. Viharkárok utáni helyreállítások, területek 
letakarítása, letört ágak összegyűjtése, elszállítása. Annak ellenére, hogy rendkívüli hőség, 
és melegrekordok voltak ebben az időszakban a gyepfelület nem száradt ki. A helyzetet 
nehezítette, hogy egyik területen sem rendelkezünk automata öntözőrendszerrel. 
Minden területen folyamatos volt a parki, igen csak elavult, helyenként 10-20 éve  nem 
működő locsolóhálózat javítása, nem működő kerti csapok cseréi. 
 
6 játszótér 3 dühöngő, Királymajori környezetrendezése, Elefántos parkfelújítás, 
Bajcsy Zs. ltp. környezetrendezés. A pályázatok bontása és eredményhirdetése 
megtörténtek.  Mindkét eljárást megtámadta a CSEPEL 2007 konzorcium a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál.  

A nyertesek a következőek lennének: 6 játszótér és 3 dühöngő, Bajcsy ltp.  
környezetrendezés tárgyában a  Pannon park Kft. 
A Királymajori ltp. környezetrendezés tárgyában a Garden Kft. 
Az Elefántos park pályázata eredménytelen lenne. 
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2008 évi játszótér felújítás (12 játszótérrel) kapcsolatos előkészített dokumentációt a 
kutya-piszokgyűjtő ládák kihelyezésével kapcsolatban a dokumentációt megküldtük az 
érintett körzeti képviselőknek egyeztetésre.  

 
Út- és közműcsoport 
 

Kátyúzási munkákra (útsüllyedés és útbeszakadások javítására is) 2007. év folyamán 50 
millió Ft fordítható, ebből az elmúlt negyedévben 306 m² felület került javításra 3.390 eFt 
értékben.  
Járdafenntartásra 150 millió Ft fordítható ebben az évben, amelyből az elmúlt 3 
hónapban felhasználásra került 20.040 eFt  1.757 m² járda helyreállításra.  
A földutak karbantartására előirányzott 50 millió Ft terhére elkészült a harmadik 
negyedévben 70 m³ földútkátyúzás 576 eFt értékben.  
A földárok-karbantartás, burkolt árok építése, a kerületünkben lévő szikkasztó-
kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos folyókák tisztítása, út- és járdatartozékok 
fenntartása, cseréje, pótlása folyamatosan történik. 
A rendkívül száraz időjárás miatt csapadékvíz-szállítás előirányzatából a felhasználás 
minimális. A legmelegebb júliusi napokon a leginkább használt kerületi aszfaltburkolatú 
utakon locsolást rendeltünk el e keret terhére. 
97 db elveszett, ill. megrongálódott utcanévtáblák pótlására került sor. 

 
Parkoló-felújítás és járdaépítés nyílt közbeszerzési eljárás után a szerződéskötés 
folyamatban van a Mélyközép kft-vel. 

 
      2007. évre tervezett útépítések a szerződéskötések folyamatban vannak. 

Szabadság köz (778. számú u.)  
Tárház u. (Arany J. u. - Kölcsey u. között)  
Aradi vértanúk utca (Mátra u. - Fátra u. között)  
Kövecses u. (Szentmiklósi út - Királyerdő u. között)   
Füves u.   
Kórus u. (Szent István út - Égerfás u. között) 
Gőz utca (Arany J. u. – Kölcsey u. között) burkolat-felújítás  
Erdélyi utca (Széchenyi u. – József A. u.)  
Gyergyói u. (Tátra u. - Liptói u. között)  
Nyitrai utca (Szentmiklósi út - Vihorlát u. között)  
Vargánya utca (Bokros u. - Repkény u. között)    
Mátra utca útvíztelenítés, amely a teljes útszakaszt érintve 180 m burkolt árok átépítést 
jelent. 

 
     A 2006. évi úttervezések építési engedélyei kiadásra kerültek, a 2007 évi úttervezések 

folyamatban vannak. 
                                                                                      

Augusztus hónapban  6 db   szennyvízcsatorna    ( egyesített rendszerű) építésre 
vonatkozóan vállalkozási szerződést kötöttünk  a ROK-LA Kft - vel.  
 1. Varjú utca (Keselyű u.- Ölyv u. Között) 

    2. Rév utca (Rózsa u. - Nefelejcs u.) 
       3. Gerle utca (Mókus u.- Gerle u. 6.sz. között) 
       4. Acélmű utca (Csapágy u.- Szentmiklósi u.) 
       5. Erőmű utca (Csapágy u.- Szentmiklósi között) 
       6. Kriván utca (Háromszék u.- Mária K. u. között) 
  

A munkaterület átadása az Acélmű utcában 2007. augusztus 28.-án az Erőmű utcában 
2007. szeptember 07.-én történt meg. A hat utca kivitelezési munkáinak befejezési 
határideje az első munkaterület átadásától számított (2007. augusztus 28.) 90 nap. 
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Csapadékvíz-elvezetési tervezési feladat tárgyában 2007.június hónapban szerződést 
kötöttünk az Újpesti Bauplan Kft - vel. A tervek elkészítésére a szerződés 240 napot 
biztosít. A Horgony utca - Vitorlás utca vízrendezésére vonatkozó tervkorszerűsítési 
munkát a Kádár Komplex Kft végzi. 

  
 Az Erdősor utcai lakótelep forgalomtechnikai és parkolási rendjének kialakításának 
kivitelezésére tervezéssel együtt írtuk ki a közbeszerzést. A közbeszerzés eredményesen 
zárult a nyertessel történő szerződéskötés előkészítése tart jelenleg. A szerződés aláírását 
követően elkezdődhetnek a tervezési munkák. A költségvetésben erre a feladatra 2007. 
évben 22.500 eFt, 2008. évben 30.000 eFt áll rendelkezésre, a nyertes Vianova 87 Zrt. 
vállalási ára 44.508,78 eFt. A Királymajor- és a Szent László utcai, a Simon Bolivár- 
és a Csillagtelep lakótelepek parkolási és forgalmi rendjének kialakítására jóváhagyott 
tervekkel rendelkezünk. A kivitelezésekre kiírt közbeszerzési pályázat eredményesen 
zárult. Jelenleg a nyertes pályázókkal történő szerződéskötés előkészítése tart. A 
szerződések aláírását követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkák. A 
költségvetésben erre a feladatra az alábbi források állnak rendelkezésre: Királymajor 
lakótelep 30.000 eFt, Szent László utcai lakótelep 4.000 eFt, a két lakótelepen történő 
építések nyertes vállalkozója a Mélyközép Kft., vállalási ára 35.280 eFt. A Simon Bolivár 
lakótelepi kivitelezésre a költségvetés 2007. évben 70.000 eFt-ot, 2008. évben 50.000 eFt-
ot biztosít, a nyertes a Mélyközép Kft., vállalási ára 106.552 eFt. A Csillagtelep parkolási 
és forgalomtechnikai munkáira a költségvetésben 2007. évben 70.000 eFt, 2008. évben 
135.000 eFt áll rendelkezésre. A nyertes vállalkozó a Vianova 87 Zrt vállalási ára 211.537 
eFt.  

A Kossuth Lajos utca – Völgy utca – Baross utca csomópont jelzőlámpás 
csomóponttá alakításának pályázata lezárult, a nyertes kivitelező  a Vilati Signalbau-
Huber Kft, a szerződéskötés megtörtént a kivitelezési munkák elkezdődtek. A 
költségvetésben erre a munkára 2007. évben 15.000 eFt, 2008. évben 35.000 eFt áll 
rendelkezésre, a vállalkozó vállalási ára 47.500 eFt. 

 
 A fő és tömegközlekedési útvonalak felújítása fővárosi beruházásban készülnek az 
alábbi helyszíneken. 
Elkészült útszakaszok: 
Szebeni utca (Kassai u. – Késmárki u. között) 
Kassai utca (Szebeni u. – Katona J. u. között) 
Katona J. utca (Kassai u. – Kolozsvári u. között) 
Völgy utca (Kossuth L. u. – Szentmiklósi út között) 
Hollandi út (Határ u. –Horgásztanya váll. között) 
Orion utca – Mars utca 59-es buszútvonalon (Szabadság u. – Vénusz u. között) 
A III. negyedévben került kivitelezésre:  
Kossuth L. utca (Szent István út – Erdősor u. közötti) szakaszokon. 
Tovább folytatódik ebben az évben a burkolat-felújítási munkálat a: 
II. Rákóczi F. út (Szent Imre tér – Erdősor u. között)  
 
Budapest, 2007. szeptember 18. 
 
         Zsiláné Bara Éva 
           osztályvezető 
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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 mentőállomás rekonstrukciója megkezdődött. 

 

II. Csepeli Gerincút 
A Fővárosi Önkormányzat közgyűlése a Csepeli Gerincutat egységben a 
Teherforgalmi Elkerülő úttal javasolta a KMR OP kiemelt projektjei közé.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  
A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációk elkészítését. 
 

IV. Főtér rekonstrukció I. ütem (régi nevén POHI 
bővítése) 
A projekt a kiemelt projektek kategóriájában nem kapott megfelelő támogatást, 
ezért ebbe a körbe nem került be. 
Folytatjuk a forráskutatást az eredeti elképzelések szerinti 3 fő témában: 
Városközpont-Főtér-Főutca, megújuló energiaforrások felhasználása 
közintézmények energiatakarékos üzemeltetésénél, és az e-hivatal, ASP 
szolgáltatások szegmensekben. A kiírások 2007.11.13 –ától várhatók. 
Az illetékes bizottság elfogadta a Szent Imre tér felújításának II. ütemét 
amelyben a lakossági, civil és KKV véleményeket figyelembevevő 
engedélyezési terv készült. 
Az önkormányzat által jóváhagyott koncepció alapján folyik a POHI felújításának 
és bővítésének tervezése. 

V. Csepel-Portál 
A portál 6.1 revíziójú frissítését a 2007.09.27-30 közötti időszakban elvégezzük, 
annak befejezését követően a portált megnyitjuk a Képviselő-testület felé. 
Ennek megfelelően folyik a Szervezési Iroda munkatársainak felkészítése. 
 
VI. Társasház felújítási pályázat 
A 37 pályázat során eddig benyújtott számlák kifizetése folyamatosan történik. 
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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 8 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 lezárult, a közbeszerzésen kiválasztott nyertes 
vállalkozó teljesíti az energetikai megvalósíthatósági tanulmányok szállítását 
2007. szeptember 25-ig. 
 
IX. INTERREG pályázat előkészítése 
A volt Csepel Művek területének befektetési célú, komplex fejlesztését 
megalapozó előkészítő feladatok megvalósítására a Fejlesztési Csoport projekt 
koncepció kidolgozását kezdte meg, amely pályázat formájában a 2008. 
januárjában megnyíló INTERREG IVB program keretében kerülhet beadásra.  
A projekt előzetes szakmai tartalma, pénzügyi ütemezése egyeztetésre került a 
Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületének és a BKIK Csepeli 
Tagcsoportjának elnökével, továbbá a projektben felvázolt célokról előterjesztés 
készült a 2007. szeptember 20-ai Gazdasági Kabinet ülésre.  
 
 

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 
I. ütem 

További 
forráskutatás 2.760,- - - 

2. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 

tanulmányok 
kidolgozása 

megnyert 25 5 5 

3. 
E-learnig 

keretrendszer 
bevezetése 

Nem kapott 
támogatást 105 - - 

4. HEFOP-2.2.1 
pályázat 

Nem kapott 
támogatást 19,802 - - 

 
 
 
Budapest, 2007.09.21. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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