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Budapest XXI. Keriilet Csepel dnkormlnyzata 
KGpviselo-testiilet 

Sporttanlcsnok 

Eloterjeszt6s 
a Csepel SC kozponti sporttelepe rendezesi tervenek 

megalkotlslra, vlltoztatlsi tilalom elrendelksere 

Tisztelt K6pviselo-testiilet! 

Cserteg Imre irodavezeto u r  a 02 - 33335 - 212007. ugyiratszamu leveleben 
arrol ertesitett, hogy erintett ugyfelkent nyilatkozatot tehetek a Csepel SC 
Alapitvany altal kezdemenyezett 10 db vilagit6oszlop elbontasanak ugyeben. 

Ezt a nyilatkozatot en sporttanacsnokkknt megtettem, de ugy velem, hogy ez 
onmagaban nem lesz elegendo a vilagit6oszlopok, 6s a Csepel SC jovojenek 
megmentesere. 

Ezert ujolag benyujtom a honapokkal ezelott kkszitett, de tobbszor 
napirendre sem vett, vagy leszavazott javaslataimat. Sajnos az ido engem 
igazolt, a Csepel SC vagyonelemeinek tonkretetele, majd az ingatlan olcso 
,,hasznositasa" egyre eroteljesebben jelentkezik. M a  meg megalljt lehet 
parancsolni a kizarolag maganerdekeket, a kozvagyon kiarusitasat szolgalo 
donteseknek. Ennek egyetlen eszkoze maradt a tisztelt Kepviselo-testulet 
kezkben: a teriilet sportcklu rendezesi tevinek elkeszitese, s annak 
megalkotasaig valtoztatasi tilalom elrendelhe. 

Kerem ~ n o k e t ,  ne partpolitikai erdekek, ne maganerdekek, hanem kepviseloi 
eskiijukhoz hiven a kozjo, a kozerdek, a kozvagyon megorzese menten 
hozzak meg bolcs es erkolcsos dontesiiket! 

Budapest, 2007. oktober 16. 

emeth Szi lar  m 



HatGrozati javaslatok 

1. szamu hatarozati javaslat: 

Budapest XXI. kerulet Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  Kepviselo-testulete 
kinyilvanitja, hogy sportstrategiajanak sarokkove, egyben legfobb celja a meg 
meglevo sportletesitmenyek, kulonosen az onkormanyzati illetve a Csepel SC 
Alapitvany tulajdonban livok megorzise. Tovabba megerositi, hogy a keriileti 
sportcelu ingatlanok videlmenek erdekeben - elve tulajdonosi es/vagy 
jogszabaly-alkotasi kotelezettsegi.ve1 6s hataskorevel - minden 
demokratikus, torvenyes 6s jogszedi eszkozt igknybe vesz. 

Hatarido: elfogadasra: azonnal 
vegrehaj tasra: azonnal 

Felelos: Toth Mihaly polgarmester 

A hatarozat elfogadasahoz a kkpviselo-testiilet egyszerii tobbskgi szavazata sziiks&ges. 

2. szamu hatarozati iavaslat: 

Budapest XXI. keriilet Csepel ~nkormanyzata Kipviselo-testulete ugy dont, 
hogy a Csepel SC kozponti telephelyin, a 2018611 1 es a 20186112 
ingatlanokra, illetve annak kornyeken a Beke ter - Szent Istvan u t  - Erdoalja 
ut  - Volgy utcak altal hat&rolt teriileten keriileti szabalyozasi tervet (KSZT) 
kkszit el. 
A KSZT celja: 

az ingatlanok es a kozteriilet kizarolag sportcelu fejlesztese, 
a jelenlegi beepitettseg merteke es a magassagi korlat 
valtozatlanul hagyasa (kiveve, ha az ide tervezett fedett uszoda 
megval6sul), 
rekonstrukcib, 
parkositas, zoldteriilet novelese, fatelepites, jatszoterepites, 
kerekparut es park010 epitese, 
akadalymentesites, 
rekreacios- illetve verseny-, para- es szabadidosport-tevekenyseg 
biztositasa, 
a terulettel hataros kertes 6s lakotelepi otthonok nyugalmanak, 
a csaladok biztonsaganak megorzese. 

A Kepviselo-testulet felkeri Toth Mihaly polgarmestert, hogy a KSZT 
elokeszitesehez szfikseges tovhbbi intezkedeseket (koltsegek biztositasa, 
1997:LXXVIII. trv. 21. 5 (1) alapjan irasos megallapodas megkotese, illetve 
egyeb eloirasok vegrehajtasa) - a leheto legrovidebb idon belul, de legkesobb 
2007. oktober 3 1 -ig - tegye meg. 

Hatarido: elfogadasra: azonnal 
elokeszitesre: azonnal 
vegrehaj tasra: 2008. augusztus 3 1. 



Felelos: Toth Mihaly polgarmester 

A hatdrozat elfogadasahoz a k6pviselo-testiilet egyszerii tobbskgi szavazata sziikskges. 

3.  szamu hatarozati iavaslat: 

Budapest XXI. keriilet Csepel Onkormanyzata Kkpviselo-testulete ugy dont, 
hogy a KSZT elkitsziilteig a 20 186 1 / 1 6s a 20 186 1 / 2 ingatlanokra, illetve a 
Beke ter - Szent Istvan u t  - Erdoalja u t  - Volgy utcak altal hatarolt teruleten 
valtoztatasi tilalmat rendel el, amikor a 2. szamu hatarozatban 
megfogalmazott polgarmesteri intezkedksek (koltsegek biztositasa, 
1997:LXXVIII. trv. 2 1. § (1) alapjan irasos megallapodas megkotese, illetve 
egyeb eloirasok vegrehaj tasa) teljesiilnek. 

Hatarido: elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: az intizkedesek teljesiili.sekor, de legkesobb 

2007. novemberi rendes Kt. ules. 
Felelos: Toth Mihaly polgarmester 

A hatarozat elfogaddsahoz a kepviselo-testiilet egyszerii tobbskgi szauazata sziikskges. 



1 Budapest XXI. Keriilet Csepel dnkorrnlnyzata 
KBpviselo-testiilet 
Sporttanlcsnok 

Budapest XXI. Keriilet Csepel 0nkormGnyzata 

Dr. Szeles Giibor fir reszere 
Jegyzo 

Tisztelet Jegyzo ur! 

Cserteg Imre irodavezeto u r  a 02 - 33335 - 212007. ugyiratszamu leveleben 
arrol ertesitett, hogy erintett ugyfelkent nyilatkozatot tehetek a Csepel SC 
Alapitvany altal kezdemenyezett 10 db vilagit6oszlop elbontasanak ugykben. 

Nyilatkozatom megtetele elott betekintest kertem 6s kaptam a keletkezett 
iratokba. Megdobbenve olvastam a bontasi engedelyezesi terv muszaki 
leirasaban, hogy: 

,,A Csepel SC sportpalyajcinak teriileten all 1 0 darab reflektorokat tart6 
aceloszlop, amelyeket a tulajdonos elbontani szand&kozik. Az oszlopok 
allapota nem vesz&lyes) de elhanyagolt felujitasuk jelentos koltseggel jama, 
ezert dontott a bontas mellett." 

Masreszrol targyalasokat folytattam sportolokkal 6s edzokkel, akik szinten 
megdobbentonek tarjak a bontas ilyeten valo kezdemenyezeset. 

Az iratok es a targyalasok alapian, sporttanacsnokkent az alabbi 
nvilatkozatot teszem: 

1. A vilagitooszlopok allapota - a muszaki leiras szerint - nem baleset- es 
6letveszitlyes. 1gy semmilyen surgossegi, karmegelozesi alapja nincs a 
bontasuknak. 

2. A vilagitooszlopok a stadion szerves reszet kepezik, jelentosen novelik 
az intezmeny erteket. Elbontasuk egykrtelmuen megvaltoztatna a 
stadion es kornyekknek evtizedek alatt kialakult es megszokott 
Iatkepet. (Nehany fovarosi i s  videki varos illetve egyesulet vezetoi 
,,osszetennek a ket keziiket", ha villanyfenyes rendezvenyeket 
tudnanak rendezni.) 

3 .  Ha koltskgtakarekossagi szempontok vezenylik az alapitvany jelenlegi 
vezetoit, akkor sem krtheto ez a gyors 6s radikalis ,,megoldasn, hiszen a 
vilagitooszlopok mukodtetese korlatozhato, illetvelvagy a koltsegek a 
felhasznalokra rohatok. 



4. Miert kell olyan ertekeket, amik mar megvannak mondvacsinalt 
okokkal elbontani, eltuntetni. A vilagitooszlopok evtizedek ota nemes 
kozcelokat szolgalnak, kinek, kiknek vannak utjaban? Elbontasuk egy 
ujabb lepes a Csepel SC ertekenek tudatos csokkentese, az 
ingatlanvagyon lenyulasa, a nem sportcllu ,,hasznositas", i s  kizarolag 
a maganzsebek megtomese fele. 

5. A Csepel SC ingatlana es ingosagai, anyagi ertekei (vagyonelemei) 
kozpenzbol, sok esetben kozmunkaval jottek letre. A sok-sok ado- es 
adomanyforint, onkormanyzati tarnogatas, a felajanlott munkaorak az 
elsport 6s a tomegsport celjait, az utanpotlas nevelest, a versenyek, 
merkozksek korszerii lebonyolitasat, a szabadido hasznos eltolteset, a 
rekreaciot szolgaltak. Egyszoval kozcelokat! A vilagitooszlopok 
elbontasa a kozerdekkel, a kozci.lokka1 teljesen ellentetes lepks lenne! 

6. Az evtizedek munkaja soran letrehozott ertek (peldaul a 
vilagit~oszlopok) nehany nap alatt tonkreteheto, eldozerolhato. Ha 
egyszer eltuntetik, akkor soha vagy csak ismet evtizedek mulva 
allithato vissza. 

7. A vilagitooszlopok elbontasa mind a hatalyban livo, mind a kksziilo 
,,Keruleti sport- i s  testnevelesi koncepcio7' szellemisegevel 6s 
iranyelveivel ellente tes. 

8. Az oktober 24-i testuleti ulesre ismet eloterjesztem azt a 
sporttanacsnoki javaslatomat, amely a Csepel SC kozponti 
sporttelepere rendezesi terv megalkotasat, illetve annak elkeszulteig 
valtoztatasi tilalmat ir elo. (lasd: 1. szamu melleklet) 

A fenti pontok alapjiin hatiirozottan ellenzem a Csepel SC sportpiilyiija 
tiz darab viliigit6oszlopiinak elbontiisiit. f g ~  a benyujtott bontiisi 
kirelem elutasitiisiit iavaslom. 

Budapest, 2007. okt6ber 16. 

/ 
sporttanicsnok 



~gyiratszam: 02-3335-212007 Tirgy: ~r tesi tes  eljaras meginditasarol 

ugyintCzo: Kovacs Krisztian Budapest, XXI. ker. Bkke ter 1 .  

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  

Tisztelt ~gyfe lem!  

Polgirmesteri Hivatal 
Igazgatasi ~ ~ a z a t  

~ ~ i t k s h a t o s a ~ i  VarosCpitesi Csoport Iroda 

A kozigazgatasi hatosagi eljaras ks szolgaltatas altalanos szabalyair61 sz6l0 2004. evi CXL. 
torveny 29. 5 (3) b) pontja ertelmeben - mint Crintett iigyfelet (kkrelmezot; szomszedot) - 
krtesitem 0nt  arr61, hogy e'pitksiigyi hatdsdgi engede'lyeze'si eljhrhs indult a targyi ingatlannal 
kapcsolatban. 

1211 Budapest XXI. Kossuth Lajos u. 65. 
175 1 Bp., Pf. 85. 53 (1)- 42-76 - 288 Honlap: \\!w\v.cscpcl.hu 

Fax: (1) - 42-76-183 Portil: www.budanrsl2 l .hu 

- Az eljaras meginditisinak napja: 2007.09.25. 
- A kirelmezo neve: CSEPEL sc ALAP~TVA'NY 
- A kQelem tirgya: I 0  db vildgitd oszlop (kandelkber) bontdsa; 4 db a fociphlya, 6 db az 

edzgphlyhk mellett. 
- ~nvintezesi hatarido: 60 nap, amelybe a Ket. 33. 5 (3) bekezdtse alapjan nem szamit be 

hianypotlisra, illetve a tCnyillAs tiszthzisiihoz sziiksiges adatok kozlCsCre irinyulo 
felhivhst61 az annak teljesitkskig terjedo ido, a szakhat6sag eljarasanak 6s az eljaris 
felfiggesztesenek idotartama. 

- Az ugyintkzo neve: Kovics Krisztibn 
- Hivatali elerhetosege: Budapest, AX... Kossz4tlz L. 11. 65. 
- Telefonsziima: 42- 76-288 

Felhivom figyelmet, hogy az iigyben keletkezett iratokba betekinthet 6s az azokban foglaltakra 
nyilatkozatot tehet a Varoskpitksi IrodAn iigyfklfogadasi idoben (HPtf6 13~' - 180°, Szerda: 8'' 
- 16~' ). 

Tijkkoztatom tovabba arrol, hogy az iigyintezks elektronikus uton nem lehetskges. 

Budapest, 2007.10.10. 

A jegyzo megbizasa alapjan: 

Valaszaban sziveskedjen a fenti iigyiratszamra hivatkozni. 
VAEI 2.16.4 12007.04.01. 02-3335-212007 

------- ----- ----- 



Budapest XXl.ker., Szent Istvan irt 39-41. (Beke ter 1 .) 
hrsz.:20 1861 I2  

megrendel6: 
CSEPEL SC ALAP~TVANY 

_ -. 

M. ~ i l t ~n~ i 'M ik l6s  
~2 01-1557103 

MM M ~ V E K  Bt, 

2007. szeptember 7. 



a Budapest XXI. ker., Szent lstvan bt 39-41. hrsz.: 20186112 
alatti 

vil6git6si tart6oszlopok 
bontasi engedelyezksi tervdokumentaciojohoz 

- tartalomjegyzek 
- megrendeldi nyilatkozat 
- felm6rdinyilatkozat 
- mcszaki leiras 
- tart6szerkezeti es technol6giai mfiszaki leiras 

- I .  sz. oszlopok helyszinrajza 
- 1.  sz. oszlop felmirrksi terve 
- 2. sz. oszlopok helyszinrajza 
- 2. sz. oszlop felmeresi terve 
- fot6dokumentaci6 

mellekletek: 

- engedelykerelmi dosszie 
- eredeti hivatalos terk6pmasolat 
- eredeti tulajdoni lap 



.- ' <  

a Budapest XXI. ker., Beke ter 1.  hrsz.: 201 861 /2 

alatti 

vilagit6si tart6oszlopok 
bontasi engedelyezesi tervdokumentaciojahoz 

Alulirottak a Csepel SC Alapitvany kuratoriumanak a tagjai, es mint a Budapest 
XXI. ker., Beke ter 1. hrsz.: 201861/2 alatti telek tulajdonosai kijelentjuk, hogy a 
fenti cim alatti telekre az MM Mljvek Bt. altal keszitett bontasi engedelyezesi 
tervdokumentaci6 felkeresunkre keszult. A benne foglaltakkal - azok ismereteben 
- egyetertunk. 

Ezljton kerjuk a Tisztelt ~pitesugyi Hatosagot a bontasi engedely megadasara. 

Budapest, 2007. szeptember 7. 

Tisztelettel: 

- 

- 
Jellinek Daniel 

Csepel SC Alapitvdny - kur6tor Csepel SC Alapitv6ny - kur6tor 



F E L M ~ R ~ I  NYILATKOZAT 

a Budapest XXI. ker., Szent Istvan 6t 39-41. hrsz.: 201861/2 
alatti 

vil6git6si tart6oszlopok 
bontasi engedelyezesi tervdokumentaciojahoz 

Alulirott Miltenberger-Miltenyi Miklos, mint a bontasi engedklyezesi tervdokumen- 
tacio keszit6je, ezljton igazolom, hogy a tervdokumentacioban feltijntetett ada- 
tok a val6sdgnak megfelelnek. A terveket helyszini felmer6s. ill. a rendelkezesem- 
re bocsatott tervdokumentaci6k alapj6n kenitettem. 

Budapest, 2007. szeptember 7. 

~ i l t e n b e r ~ e r - ~ i l t e n ~ i  Mikl6s 
epiten 
~2 0 1 - 1 557103 

- 
m m  rniivek h t .  
1 0 5 ,  j c s c p C S !  
t e ! C r i u  t i : , .  1 8 .  
o o b .  2; ,3~%?~,1  1 . 2 - 4 1  
bar,?. 1 ,  71jb~1-2i'lr.'i973 _ - ___----- I 



a Budapest XXI. ker., Szent lstvan 01 39-41. (Beke ter 1 .) 
hrsz.:20 1 86 1 12 

alatti 

viliigit8si tart6oszlopok 
bontasi engedelyezesi tervdokumentaciojahoz 

A Csepel SC sportpalyajanak teruleten a11 10 darab reflektorokat tart6 ace1 osz- 
lop, melyeket a tulajdonos elbontani nandekozik. Az oszlopok 6llapota nem veszelyes, 
de elhanyagolt, felljjitasuk jelentds koltseggel jarna, ezert dontott a bontas mellett. 

A 4 darab 40 m magas 6s a 6 darab 21 m magas oszlop ace1 szelvenyekbdl all, 
csavarozott es hegesztett kapcsolatokkal ossze6llitva. A jar6feluletek anyaga ace1 
bord6slemez. 

A kisebb oszlopokra kijlsd h6gcs6n, a nagyobbakra az oszlopok belsejeben lev6 
hdgcson lehet felmdszni. 

A bontasi munkalatokat felelds mcszaki vezetd iranyithatja, aki a munkavegz6s 
soran a helyninen tart6zkodik. A napi feladatokat ljgy kell meghatarozni, szakaszolni, 
hogy ketseges stabilitasc reszek mOszak utan ne maradjanak. 

Megjegyenuk tovdbba, hogy a bontasi tervdokumentaciohoz Bontasi Hulladek Terv- 
lapot nem mellekelunk, mert a tulajdonos-megbizo az elbontando femanyagot nem 
epitesi hulladekkent kezeli, ut6hasznositasaro1 gondoskodik! 

Kerem a Tisztelt ~pitesijgyi Hat6sagot a bontasi engedely megadasara. 

Budapest, 2007. szeptember 7. 

Tisztelettel: 

~ i l t enber~e r -~ i l t&n~ i  Mikl6s 
epitesz 
~2 01 - 1557/03 



cpitesi engedelyezesi terv Tartoszerkezeti rniileiras Budapest XX.,  Szent Islvan u. 

Tartoszerkezeti muszaki leiras 
2007. szeptember 17 

Jelen bontasi tartoszerkezeti muszaki leiras M. Miltenyi Miklos es Hajdu Maria epiteszek 
felkeresere keszult. 
Jelen bontasi terv osszesen tiz toronyepitmeny bontasat tartalmazza. Negy nagyobb 
(tovabbiakban aceltorony I.)  valarnint hat kisebb (aceltorony 11.) szerkezet tervezett bontasa 
lett eloiranyozva. 

Meretezes 

Jelen engedelyezesi terv soran az epuletet az MSZ 15 000-es szabvanysorozat es a hozza 
kapcsolodo miiszaki iranyelveket tekintettern iranyadonak. 

Az engedelyezesi terv soran a kovetkezo anyagrninosegeket felteteleztem: 

Szerkezeti beton: min. C 12/32 
Acel: A 38 

Aceltorony I .  

Alapadatok 

Az I. tipusu toronnyal kapcsolatban helyszini szemrevetelezeses vizsgalatot tartottunk 
M. Miltenyi Miklossal 2007, augusztus 30-an. Rendelkezesre all tovabba Fazekas Miklos okl. 
epiteszmernok altal 2002. november 10-i keltezesu tartoszerkezeti szakvelemeny. A 
szakvelemenynek a geometriara vonatkozo adatait figyelernbe vettem, a tartoszerkezetek 
ertekelesere vonatkozoakat azonban csak tajekoztato jelleggel, tekintettel arra, hogy a leirt 
korrbziot nem eszleltem, tovabba a szamitas feliilrol kozelito terheire es a szerkezet 
ertekelesenek hianyara. 

Az  epitmeny leirasa 

A teruleten negy, szemrevetelezes alapjan megegyezo kialakitasu ace1 racsos tarto torony 
talalhato. A tornyok also szakaszan felijleti korrozio Iathato, leveles rozsdalevalast azonban 
nem eszleltem. A torony legalso szintje burkolt, ezt a szakaszt nern allt rnodomban 
megvizsgalni. 
A torony fotartoi az also harorn szakaszon L 120.120.12, a felso ket szakaszon L 100.100.10 
melegen hengerelt L szelvenyek. A racsrudak egysegesen L 50.50.5 melegen hengerelt L 
szelvenyek. A kapcsolatok hegesztett varratok, kiveve a szakaszok csatlakozasat, itt 
csavarozott kapcsolatok talalhatok. A racsostarto szelvenyein feliileti korroziot tapasztaltam. 

Szerkezet ertekelese 

A torony hat szakaszbol all, a szakaszok egymashoz csavarozott toldassal kapcsoltak. A 
legfelso szakaszra vannak szerelve a Iampatestek. 
Szemrevetelezes alapjan a szerkezet allapota a bontas idejere megfelel. 
Tekintettel arra, hogy a szerkezet mertekado igenybevetele a szelteherbol adodik, a korabbi 
karosodasok 8s a szere!hetoseg miatt a bontast 20 krnlh alatti szelsebesseg alatt szabad 
csak vegrehajtani. 

Bontastechnol6gia 

A bontas megkezdese elott az elektromos es gepeszeti szerelvenyek eltavolitandok, az also 
burkolat elbontando. 

1' 
i 



Cpitksi engedelyezesi ten/ Tartoszerkezeti rnuleiras Budapest XX., Szent lstvan u. 

A bontas soran a tornyok szakaszait egymas u t in  daruval leemelendok. Az eltavolitando 
szakasz daruval biztositando, a kapcsol6elemek (csavarok) a legfelso toldasnal 
eltavolitandok, majd a legfelso szakasz leemelendo. A bontast szakaszonkent kell 
vegrehajtani, tobb szakasz egyszerre csak kulon ellenorzo szsmitas mellett emelheto. 

Aceltorony II. 

A terulet deli reszen 6 db alacsonyabb toronyepitmeny talalhato. 
A II. jelu tornyok tekinteteben csak szemrevetelezeses vizsgalat volt lehetseges. 

Ezek a szerkezetek ket egysegbol allnak, kapcsolatuk az I. jelij tornyokehoz hasonloan 
hevederes csavarozott toldas. A tornyokon szemrevetelezes alapjan komoly merteku (a 
keresztmetszet 10 %-At erinto) korrozi6t nem eszleltem. 

A bontas technologiaja az I. jelu tornyokeval megegyezoen, a felso szakasz biztositasa, a 
csavarkapcsolat bontasa majd a felso szakasz leernelese. A torony also resze a felso nklkul 
is a szereles idotartamara allekony. A bontast tornyonkent egy napon, maximum 20 kmlh 
szelsebesseg mellett lehet megtenni. 

Esetleges kivitelezoi igeny eseten mindket torony-tipus eseten meg lehet vizsgalni a tornyok 
daru nelkuli, alpintechnologiaval torteno bontasanak lehetijseget is. 

A bontisi engedelyezesi terv 6s a h o u a  tartoz6 szarnitasok a szerkezetek bonthatosigit 
bizonyitjak, a bontasi kiviteli tervet nem helyettesitik. 

Szodliget, 2007. szeptember 17. 

Erdelyi Tamas 
szerkezettervezo 
T-1-13-8728 
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