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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
 
Szeptember 19.  
Dr. Polinszky Tibor főépítész részt vett Újbudán tartott TÖOSZ programon, mely egyes városok 
parkolási rendszeréről szólt. 
 
Szeptember 20.  
A Főpolgármesteri Hivatalban megbeszélést tartottak Csepel városközponti rehabilitációs akcióterület 
kijelölése témában.  
 
Szeptember 26. 
Kiállítás megnyitó a Galéria 21. -ben 
A Csepeli Munkásotthonban Dr. Tálos Marianna nyitotta meg Tálosné Violányi Mariann festőművész 
kiállítását. A megnyitón közreműködött Tálos Mónika. A tárlat október 2-ig tartott nyitva. 
 
Koordinációs testület ülése 
Az országos és helyi évfordulók méltó megünneplésének előkészítésére létrehozott Koordinációs 
Testület a Polgármesteri Hivatal Kistanácstermében tartotta ülését. A Testület két munkacsoportot 
hozott létre. Az egyik az 1838-as árvízzel kapcsolatos, míg a másik az 1848-as forradalommal 
kapcsolatos programokat koordinálja. 
  
Szeptember 27. 
Kerületi Diákparlament 
Az Országos Diákparlament előkészítéseként került megrendezésre a Királyerdei Művelődési Házban. 
A rendezvényen 22 kerületünkben működő iskola közel 200 diákja vett részt. A konferencián az 
esélyegyenlőségről, a diákönkormányzatok múltjáról és jövőjéről, valamint a diákönkormányzatok 
jogairól és dokumentumaikról hangzott el előadás. Az esemény zárásaként a résztvevők 
megválasztották a négy küldöttet, akik az országos parlamenten képviselik kerületünket. 
 
Szeptember 28. 
Szüreti est a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában 
Két szekcióban találkoztak Dél-pesti Régió Német Nemzetiségi Iskoláinak diákjai és pedagógusai. Az 
első szekcióban Hamza Réka, az Európai Nyelvek Stúdiója munkatársa tartott előadást az ÖSD és a 
TELC nyelvvizsgákról. A második szekcióban diákok versenyeztek sütemény sütésben, 
barkácsolásban, internetes feladatok megoldásában és daltanulásban. A szüreti esten fellépett a 
Csepp-Csepel Táncegyüttes. A programot színesítette a diákalkotások árverése, családi vetélkedő és 
zsákbamacska is. 
 
Szeptember 29. 
Csepel Futás 
Az 1976-óta megrendezett immáron 28. CSEPEL FUTÁS ebben az évben is sikert aratott. A népszerű 
futógála rajtjának és befutójának a Csepel SC Alapítvány központi stadionja adott otthont. A jó idő 
még inkább kicsalogatta a résztvevőket, a mozogni vágyókat, így magas indulólétszám volt az 
általános iskola alsó tagozatos tanulóitól a felnőtt korosztályig bezárólag.(kb. 2000 induló) Az első 250 
befutó az esemény lógójával ellátott pólót kapott. Mind a nyolc kategória első-három helyezettje érem, 
oklevél és ajándékutalvány díjazásban részesült, majd a rendezvény zárásaként értékes 
tombolajutalmak lettek kisorsolva. Itt osztották ki az elmúlt tanév legjobb kerületi diáksportolók, 
csapatok és iskolák címei. 
 
Október 1. 
Kiállítás megnyitó a NebulArt Diákgalériában 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában Geisbühl Tünde festőművész és Tóth Andrea rajztanár nyitotta 
meg a galéria pályázatára érkezett alkotásokból rendezett „Finn tündérek és mesehősök” című 
kiállítást. A megjelenteket köszöntötte Dr. Fazekas Lászlóné, az iskola igazgatója, Kovács Ildikó, a 
Csepeli Finn-Magyar Baráti Kör elnöke, valamint Marja – Sisko Pihl, Csepel testvérvárosából 
Juankoskiból érkezett delegáció vezetője. A műsorban fellépet az iskola énekkara, versmondói és 
hangszeres zenészei. 
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Október 2. 
Az Önkormányzat vezetői (tisztségviselők, ágazat- és irodavezetők) szakmai kiránduláson vettek 
részt Szentendrén. 
 
A Csepeli Munkásotthonban a kerület szociális szakemberei fórumon vettek részt „Az öt muskétás – 
Egy mindenkiért, mindenki egyért” projekt keretében, ahol a Dél-pesti Régió 2007-2013 időszakra 
szóló Foglalkoztatási Stratégiájának megvitatása volt a fő téma. 
 
Október 3. 
HungaroControlnál Csepel légi közlekedési zaj témájában egyeztető megbeszélés volt, a főépítész úr 
részvételével. 
 
Október 4. 
A polgármester fogadta a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Csepeli Finn-Magyar Baráti Kör 
szervezésében Csepelen tartózkodó Juankoski város delegációját. 
 
Bizottsági elnöki értekezleten tárgyaltunk a következő testületi ülés előkészítésének feladatairól. 
 
Kiállítás megnyitó a Csepel Galéria Művészetek Házában 
A galériában Kováts Albert festőművész, a Magyar Festők Társasága elnöke nyitotta meg a Magyar 
Festők Társasága „Az álom arcai” című csoportkiállítást. A megnyitón közreműködött a Fritz Jazz 
Swingers, valamint Dasha Mirkina. A tárlat október 26-ig tart nyitva. 
 
Wellness egészségügyi hatástanulmány témában indító megbeszélést tartottak a potenciális 
vállalkozókkal a Főépítészi irodán. 
 
Október 5. 
Koszorúzás az Aradi Vértanúk emléktáblánál 
Az Aradi Vértanúk kivégzésének 158. évfordulója alkalmából Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata koszorúzási ünnepséget rendezett. Virág Alexandra a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola 5.-es tanulója tolmácsolásában hangzott el Palágyi Lajos: Az Aradi Vértanúk című verse. Ezt 
követően az iskola igazgatója Bartók Péter emlékezett meg a 158 évvel ez előtti eseményekről és a 
hősökről. Az ünnepség koszorúzással zárult. 
 
Az önkormányzat képviselője részt vett a Városfejlesztés aktuális kérdései c. konferencián. 
Legfontosabb témái voltak: a várható pályázati lehetőségek, valamint az ÖTM városrehabilitációs 
kézikönyv bemutatása, és az integrált városfejlesztési stratégia. 
 
Október 6. 
A Csepel SC stadionjában került megrendezésre a színész válogatott és a Csepeli Önkormányzat 
labdarúgó csapatának mérkőzése. Az önkormányzati csapatban néhány képviselő mellett a 
főszerepet a Városépítési Iroda munkatársai játszották. Végeredmény: színész válogatott – Csepeli 
Önkormányzat 7:5. 
 
Megrendezésre került az immár hagyományossá váló Egészségnap a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat szervezésében. A rendezvény lebonyolításában mintegy 200 fő segédkezett az intézmény 
és külsős rendezők részvételével. A lakosság részéről 2064 fő vett részt az ingyenes szűrő 
vizsgálatokon, és ebből 511 fő lett visszarendelve újabb kezelésekre, illetve kontroll vizsgálatokra. 
Az ez évi Egészségnap – a visszajelzések alapján – sikeresen és eredményesen zárult. 
 
A Főépítészi Iroda szervezésében veszélyes hulladékgyűjtési napot rendeztek Csepel Piac 
parkolójában. 
 
Október 8. 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK galériájában 
Illyés Gábor tanár, a Kék Iskola Galéria vezetője nyitotta meg a Csepeli Munkásotthonban működő 
Réti Pál Fotóklub 16 fotósa alkotásaiból szerkesztett kiállítást. A megnyitót Vancsik Dorina Kata és 
Kovács Endre Arnold, az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeinek játéka 
tette színesebbé és élvezetesebbé. 
 
Október 9. 
A polgármester a Csepeli Munkásotthonban az Idősek Napja alkalmából köszöntötte a Nyugdíjas 
Szakszervezet és a Csepeli Munkásotthonban működő Vasas Nyugdíjas Szakszervezet tagjait. 
 
 
 



 4

Sakk verseny 
A Csepel SC Szabadidősport termében megrendezett eseményen a hétfordulós önkormányzat Kupa 
IV. versenye zajlott 23 fő részvétellel. 
1. Huvé Károly 2. Traub Gyula 3. Eisenbacher Mihály 4. Kővágó István 5. Vértes Zoltán 6. Farkas Béla
  
COWI Magyarország Kis-Duna part térségében vezetendő kerékpárút témával kapcsolatban előzetes 
egyeztetést tartottak a Fejlesztési csoport képviselőjének  részvételével. 
 
Október 10. 
A Radnóti Miklós Művelődési Házban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Csepeli 
Mozgássérültek Önálló Egyesülete. Az ünnepségen a polgármester köszöntötte az Egyesületet. 
 
Kiállítás megnyitó a Móra Ferenc Általános Iskolában 
Az iskola aulájában Bencsik Attila, főiskolai tanár, költő nyitotta meg Zombori Erzsébet festőművész 
kiállítását. A megnyitón közreműködött Redeczky Edina Dina Marianna és Horváth Attila. A tárlat 
október végéig tekinthető meg. 
 
Október 11. 
A polgármester a Főváros két főpolgármester-helyettesével tárgyalt a FADESA északi terület 
fejlesztésével kapcsolatosan. A tárgyaláson részt vettek a szomszéd kerületek (IX., XI. és XX.) 
polgármesterei is. 
 
Október 12-13-14. 
A Sétáló utcában került megrendezésre a Csepeli Borünnep. A két és fél napos rendezvényen több 
ezren vettek részt.  
 
Október 15. 
Kiállítás megnyitó a Kaméleon Galériában 
A Karácsony Sándor Általános Iskola Kaméleon Galériájában Bozsik Edit tanárnő és Gyukics Gábor 
költő nyitotta meg a Csepelen élő és alkotó Vörös Bede Sándor festőművész kiállítását. A költő a 
képek által keltett benyomások hatására írt versével köszöntötte a festőt és a megjelenteket. 
 
Október 15-18. 
Lezajlottak az októberi testületi ülést megelőző bizottsági ülések. 
 
Október 16. 
Kiállítás megnyitó a Kék Iskola Galériában 
A Kék Iskola Galériában Sárkány István festőművész nyitotta meg Székács Zoltán festőművész „A 
URUM NOSTRUM” című kiállítását. A megnyitón közreműködött M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész és 
Farkas Katalin operaénekes. A tárlat november 4-ig tekinthető meg. 
 
Október 17. 
A CSEVAK Kft. vezetésének szervezésében megbeszélés volt a Kft. épületében a vagyonkezelési 
jog átadásával kapcsolatos kérdésekben. 
 
Ülést tartott a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületének elnöksége. Az ülésen az 
önkormányzatot Orosz Ferenc alpolgármester és dr. Szeles Gábor jegyző képviselte. 
 
A CSEPP Tv-ben lezajlott az önkormányzat tisztségviselői részvételével a hagyományos nyilvános 
telefonos fórum. 
 
Október 17-18. 
Dr. Polinszky Tibor Brüsszelben URBACT Support for CITI-ES konferencián vesz részt. 
 
Október 18. 
A Csepeli Munkásotthonban került megrendezésre a Budapesti Munkaügyi Központ Csepeli 
Kirendeltsége szervezésében az egész szigetre kiterjedő állásbörze. Az állásbörzét a Budapesti 
Munkaügyi Központ vezetője és a polgármester nyitotta meg. 
 
Prokop Péter – Díj átadása a CseGart-ban 
A Csepel Galériában Sárkány István, a galéria igazgatójának köszöntője és Erdei Éva festőművész 
bevezetőjét követően Tóth Mihály polgármester adta át Czigány György költőnek az idei Prokop Péter 
díjat. „…legyen ez a díj jel, legyen mérce és közízlést formáló erő.” „…Járuljon hozzá egy minél 
teljesebb Prokop Péter kép kialakulásához.” – írta Dr. Varga Lajos Püspök, fővédnök. Az ünnepségen 
közreműködött M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész, Szentkirályi Aladár hegedűművész és Vallai Péter 
színművész. 
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Október 20. 
Ünnepi megemlékezés 1956 október 23-áról – Csepel Díszpolgára cím átadása 
A katonai tiszteletadás mellett lezajló méltóságteljes ünnepségen először Tomanek Gábor, Nagy Erika 
és Szőke Pál „Holtig a hűségtől nem szabadulsz” című zenés irodalmi műsorának tapsolt a 
nagyszámú közönség.  Rendhagyó módon idén az ünnepi beszédet Gulyás Eszter a Csepeli 
Diákönkormányzat diákpolgármesterétől hallottuk. Ezt követően Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata, a TIB Katonai Szervezete, a Csepeli Diákönkormányzat, a csepeli pártok és 
civilszervezetek nevében, valamint a lakosság képviselői helyezték el a megemlékezés és kegyelet 
koszorúit, virágait a 2006-ban felavatott emlékműnél. Az ünnepség a Szózat hangjaira ért véget. 
A Csepeli Munkásotthonban került sor a Csepel Díszpolgára cím átadására. Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy döntött, hogy ebben az évben Dr. Kreisz Károly 
nyugalmazott főorvosnak, ítéli oda e megtisztelő címet. Az átadási ünnepséget ünnepi műsor 
színesítette, amelyben közreműködtek  az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei.  
 
Kispályás labdarúgó bajnokság 
2007. szeptember 25-én véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság alapszakasza. A tavaszi- őszi 
rendszerben körmérkőzéses plusz rájátszás formában megrendezett labdarúgó bajnokságunk, 
október 2-án, 9-én, 16-án  a rájátszás első három fordulójával folytatódott. 
A bajnokságban 13 csapat vesz részt, heti rendszerességgel keddi napokon 150-200 főnek adva 
sportolási lehetőséget. A bajnokság idén is sikert aratott, és sportszerű küzdelmekkel alakultak ki a 
mérkőzések eredményei. 

 
• Az önkormányzat a szeptember hónapra járó juttatások kifizetéséhez 224.618.268,- Ft bérhitelt 

vett igénybe az alábbiak szerint: 
    - szeptember 2-án   41.503.975,- Ft, 
    - szeptember 3-án 183.114.293,- Ft. 
 
• Az Állami Számvevőszék befejezte a fővárosi forrásmegosztással kapcsolatos helyszíni 

vizsgálatát. A kerületi tapasztalatok értékelése, az anyag összeállítását követően történik az ÁSZ 
munkatársai részéről. 

 
• A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság októberi ülésén saját hatáskörben: 

- 9 csepeli lakos számára adósságcsökkentési támogatásról döntött összesen 1.465.519,- Ft 
értékben,  
- két fiatal házaspár részére első lakáshoz jutásuk támogatásáról döntött összesen 1.200.000,- Ft 
értékben, 
- a II. Rákóczi Ferenc út 93-95., 97-105. szám alatt található 3 db megüresedett, költségelven 
történő lakás bérbeadása céljából döntött arról, hogy  „Versenytárgyalási felhívást” ír ki. 
 

 
KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI 

 
Október 25. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 11 óra Tárgyalás a FŐKÉTÜSZ igazgatójával, Bubla 

Gyula úrral. 
Október 24-26.  Csepeli Pedagógia Napok az OMISÁ és a 

Pedagógiai Szakmai Szolgálat szervezésében. 
Október 26. 10 óra Polgármesteri látogatás a Csepeli 

Szabadkikötőben. 
Október 29. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Dr. Szeles Gábor fogadóórája. 
Október 31. 8 óra Halottak Napi koszorúzás a Csepeli temetőben az 

önkormányzat tisztségviselői részvételével. 
 13 óra Bizottság elnöki értekezlet. 
November 5. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Orosz Ferenc fogadóórája. 
November 6.  A Csepeli Gépipari Tudományos Egyesület 

rendezvénye a Csepeli Műszaki Klubban. 
November 7. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
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November 12. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 13 óra Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése. 
 14 óra Horváth Gyula fogadóórája. 
November 12-15.  Bizottsági ülések. 
November 19. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Polgármesteri fogadó óra. 
November 20. 9 óra Képviselő-testületi ülés. 

 
 
Budapest, 2007. október 18. 
 
            
         Tóth Mihály 
 



 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
ALJEGYZŐ 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                      (1)-276-4660                               Honlap: www.csepel.hu

E-mail: bernadne.fi@budapest21.hu                         Fax:        (1)-276-4768                               Portál: www.budapest21.hu
  
Ügyintéző: Bernádné dr./VÁ Tárgy: Két testületi ülés közötti beszámoló 
 
 
 
 
Tóth Mihály 
polgármester úr 
 
Helyben 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEKRŐL 
 
 

A két testületi ülés között eltelt időszakban az Igazgatási Ágazat vonatkozásában az alábbi 
fontos események történtek: 
 
 
 
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 

• 2007. október 05. napján több okmány- és lapnyomtató, lamináló cseréje, 
valamint a „photoshoppos gépek” memóriabővítése is megtörtént. Az azóta 
eltelt idő már bebizonyította, hogy a memóriabővítés meggyorsította az 
ügyintézést, ezáltal a fotók készítésének idejét lecsökkentette. 

• Jelenleg tudjuk tartani a 2-3 napos időpontfoglalást, annak ellenére, hogy 
szabadságolások még mindig vannak és sajnos betegség is előfordul. 

 
 

 
 
Városépítési Iroda 
 

• Az eltelt időszakban két új kolléga kezdte meg munkáját irodánkon: 2007. 
augusztus 1-től Fazekas-Bajári Anikó, 2007. szeptember 11-től Varga 
László. Mind a ketten rendelkeznek több-kevesebb építésügyi hatósági 
gyakorlattal. A jelenleg teljes létszám mellett, egy kicsit fellélegezhetnek 
az eddig helyettesítést is végző kollégák. 

• Az IBIZA Kft. által a déli területre benyújtott építési engedély ügyében a 
XX. Kerületi Önkormányzat jegyzőjét jelölték ki eljáró hatóságként. Az 
iratokat továbbítottuk. A XX. kerületi Önkormányzat az építéshatósági 
eljárás megkezdéséről szóló értesítését megküldte. 

• A csepeli Tesco-Áruház ideiglenes használatbavételi engedélye 2007. július 
31-én lejárt. 2007. július 9-én a Tesco-Global Áruházak Zrt. kérelmezte az 
ideiglenes használatbavételi engedély meghosszabbítását, mely kérelemmel 
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szakhatóságként a tűzoltóságot és az útügyi szakhatóságot kerestük meg. A 
Tűzoltóparancsnokság az ideiglenes használatbavételi engedély 
meghosszabbításához feltételekkel hozzájárult, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság a Tesco-tól a Mag utca útépítési engedélyének 2007. október 1-i 
határnapra való benyújtását kérte hiánypótlásként. Mivel az útépítési 
engedély kiadását megelőzően vasúti engedélyre is szükség van – mely 
még nem került kiadásra –, a hiánypótlást a Tesco nem tudta teljesíteni. 
Időközben a tulajdonosi-, közútkezelői- és építésügyi szakhatósági 
hozzájárulás iránti kérelmeket a tervező Közlekedés Kft. beadta a Mag utca 
terveire, amely előre vetíti a Mag utca útépítési engedélyezési eljárásának 
lezárását. A fent említett hiánypótlás nem teljesítése miatt a közlekedési 
szakhatóság még nem tudott állásfoglalást kialakítani. Amennyiben ez 
utóbbi szakhatósági állásfoglalás megérkezik, építési hatóságom dönthet az 
ideiglenes használatbavételi engedély meghosszabbításáról, vagy annak 
elutasításáról. Elutasítás esetén meg kell tiltanunk az épület használatát, 
mely határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásakor a működési engedély 
visszavonása is kezdeményezhető. 

• A II. Rákóczi Ferenc út 107-117. házszámú ingatlanon épülő társasházi 
együttes (Rákóczi Liget) elsőként elkészülő C és D jelű épületének 
végleges használatbavételi engedélyét a Csepeli Lakásfejlesztő Zrt. 2007. 
augusztus 7-én megkérte, majd a hiánypótlásra 2007. október 12-ig 
határidő-hosszabbítást kért. Ennek teljesítése után – várhatóan még 
novemberben – engedélyezhető a használatbavétel és a beköltözés 
jogszerűen megkezdhető lesz. 

• A Csepel SC Alapítvány 2007. október elején bontási engedély iránti 
kérelmet nyújtott be a Béke téri sporttelep területén 10 db világító-
kandeláber bontására (6 db az edzőpályán, 4 db a stadionban). Az eljárás 
megindításáról valamennyi Tanácsnokot, valamint a VFKB elnökét 
értesítettük, hogy nyilatkozattételi jogukat biztosíthassuk. 

• A Bp. XXI. kerület Mély utcai telekértékesítés és kereskedelmi létesítmény 
ügyében 2 db telekalakítási térrajz készült, melyek közül az első azt a 
csonkatelkekre való bontást tartalmazza, amely a szabályozási terv szerinti 
telekstruktúra kialakítását készíti elő; a második a véglegesen kialakuló 
telkeket és közterületeket tartalmazza. A telekalakítási engedélyek 
jogosultja az Önkormányzat lesz, a földhivatali átvezetést azonban összetett 
jogi procedúra előzi majd meg (ezért van szükség a csonkatelkeket 
tartalmazó első térrajzra). A jelenlegi állás szerint a kereskedelmi 
létesítmény építési engedélyezési tervei legkorábban a jövő év tavaszára 
kerülhetnek be az építési hatósághoz.      

 
 
 
Igazgatási Iroda 
 

• Budapest Főváros Levéltára a hivatalunknál 2007. májusában tartott 
szemléjéről megküldte összefoglaló levelét (levéltár sz. 5296/2007. BFL, 
POHI iktatószám: 13-126/2007.), melynek értelmében ez évtől fogadni 
tudja az önkormányzatoknál keletkezett nem selejtezhető és maradandó 
értékű iratokat.  

• Az átadással kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a Minőségügyi 
Szabályzat szerint fejlesztési ütemterv készült (sz: Fejl.1/2007.) melynek I. 
ütemében az 1990-1992. évi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek, 
továbbá a 2006. év végéig készült hangfelvételek átadás-átvételére került 
sor. A II. ütemben az anyakönyvi iratok megóvása érdekében az alapiratok 
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tárolására használt irattári helyiség portalanítását és - szükség esetén - 
fertőtlenítését végezzük el. A III. ütemben az 1950-1990. között keletkezett 
iratok átadás-átvételének előkészítéséhez szükséges források 
megtervezésére kerül sor. 

• A dokumentum- és iratkezelési rendszer beszerzése tárgyában az 
önkormányzat és a Professzionál Zrt. között folyó közbeszerzési eljárás 
keretében a kijelölt „kulcsfelhasználók” oktatásban részesültek. A fejlesztő 
cég a hardver és szoftver eszközöket leszállította. A fejlesztés további 
részében a rendszer tesztelésére és a teljes felhasználói kör oktatására kerül 
sor. 

• A Kereskedelmi Csoport munkatársai az előző testületi ülés óta eltelt 
időben 5 telephelyen és 8 üzletben tartottak helyszíni ellenőrzést. Az 
ellenőrzés eredménye: 3 telephelyen történő tevékenység felfüggesztése, 1 
üzlet ideiglenes bezárása, 2 szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

• A fiatal házas támogatásra az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében 
előirányzott keret kevésnek bizonyult, ezért annak megemelésére 
képviselő-testületi előterjesztést készítettünk.   

• A Kereskedelmi Csoport egyik munkatársa tartós betegállományból 
visszajött és a munkát felvette, így az 1 fő közhasznú munkaerő 
segítségével a Kereskedelmi Csoport létszámproblémái pillanatnyilag 
megoldottnak tűnnek.  

• Domoszlai Márta irodavezető közszolgálati jogviszonya saját kérésére 
2007. október 14. napjával megszűnt. 

• 2007. október 15-től Kernné dr. Kulcsár Dóra mb. irodavezetői feladat 
ellátására kapott kinevezést a hivatal vezetőjétől. 

 
 
Az Igazgatási Ágazatot  – átmenetileg – Bernádné dr. Faragó Ibolya aljegyző vezeti, korábbi 
feladatai ellátása mellett. 
 
Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét. 
 
 
 
Budapest, 2007. október 16. 
 
 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya sk 
               aljegyző 
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 
 
I. Egészségügyi Szakrendelő és Mentőállomás 
 
A mentőállomás rekonstrukciója megkezdődött, várhatóan november végéig 
befejeződik. A mentőállomás külső munkái előrehaladtával megtudjuk kezdeni a 
parkoló kiépítését. 
 
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. November 5-e után a következő épületek bontása kezdődik el: 
Csőgyár u. 69, 95, 97. II. Rákóczi F u. 1, 3. Magyar u 41, 89. 
 
III. Teherforgalmi Elkerülő út 
 
A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációkat. A műszaki dokumentumok elkészültek, azokat a Földhivatal 
folyamatosan záradékolja. 
 
IV. Főtér rekonstrukció I. ütem 
(régi nevén POHI bővítése és a Szent Imre tér kertészeti felújításának II. üteme) 
 
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 program, 
• megújuló energiaforrások felhasználása, közintézmények energiatakarékos 

üzemeltetésénél, 
• e-hivatal, ASP szolgáltatások 

 
A kiírások folyamatosan jelennek meg, az év végéig a forráskutatást befejezzük. 
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 elkészült a Hivatal bővítésánek 
és felújításának engedélyezési terve. 
 
V. Csepel-Portál 
 
A portál 6.1 revíziójú frissítését a 2007.09.27-30 közötti időszakban csak részben 
sikerült elvégezni. 
A portál felületét október 6-án megnyitottuk a testület tagjai előtt. 
Az Informatikai Iroda új munkatársának portál adminisztrátori képzése megkezdődött. 
 
 
VI. UNDP-2006.-1,2,3,4 jelű pályázatok 
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Az UNDP energetikai megavlósíthatósági tanulmányokat a vállalkozó a 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően 2007. szeptember 25-ig leszállította, 
a projekt szakmai szempontú zárása megtörtént, a támogatási kérelmek benyújtása 
folyamatban van. 
 
VII. 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. 
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A Fejlesztési Csoport által gondozott aktuális pályázati témák: 

 
 

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

Effektív 
br. önrész 
(eFt) (b) 

Kihozatali 
tényező 
(a/b) 

1. Főtér rekonstrukció 
I. ütem 

Nem kapott 
kiemelt projekt 
státuszt 

2.760.000 - - 

2. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
kidolgozása 

nyert 15.360 3.072 5 

3. 
E-learnig 
keretrendszer 
bevezetése 

Forráshiány 
miatt 
várhatóan 
nem kap 
támogatást 

105.000 - - 

4. HEFOP-2.2.1 
pályázat 

Forráshiány 
miatt 
várhatóan 
nem kap 
támogatást 

19.802 - - 

5. 

KMOP-2007-4.5.3 
jelű pályázat, 
Vénusz u. 2. sz. 
alatti Háziorvosi 
Rendelő komplex 
akadálymentesítése 

A projekt 
fejlesztési 
fázisban van, 
a pályázat 
beadása 2007. 
nov.16-ig 
megtörténik 

23.400 2.340 10 

6. 

KMOP-2007-4.5.3 
jelű pályázat, a 
Hétszínvirág óvoda 
komplex 
akadálymentesítése 

A projekt 
fejlesztési 
fázisban van, 
a pályázat 
beadása 2007. 
nov. 16-ig 
megtörténik 

27.060 2.706 10 

 
 
 
Budapest, 2007.10.17. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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Két Képviselő-testületi ülés között végzett munkák 
Beruházási és közterület-kezelési osztály 

 
 
A Dibu Kft.  A szerződése szerinti játszóterek bontási munkálatival elkészült. A 
területrendezésre, valamint fák és a cserjék ültetésére késő ősszel kerül sor.  

 
A Kifesz Kft. befejezte az illegálisan kihelyezett reklámtáblák bontását. E szerződés 
keretében három héten belül sor kerül két engedély nélküli pavilon bontási munkálataira ill. a 
Csepeli úton jogtalanul elfoglalt egy ingatlan rész kiürítésére, kerítés áthelyezésére.  

A 2006. évi úttervezések jogerős építési engedéllyel lezárultak. 

Martinász utca újjáépítési munkái közül az elektromos munkák, és a közmű kiváltási munkák 
elkészültek. A szennyvízcsatorna-építési munkák befejeződtek, jelenleg az út és járdaépítési 
munkák folynak. 
 
A ROK-LA Kft az alábbi szennyvízcsatorna építéseket befejezte: 
- Varjú utca (Keselyű u.- Ölyv u. között) 
- Rév utca (Rózsa u.- Nefelejcs u. között) 
- Gerle utca (Mókus u.- Gerle u.6. sz. között) 
- Acélmű utca (Csapágy u.- Szentmiklósi u. között) 
- Erőmű utca (Csapágy u.- Szentmiklósi u. között) 
- Kriván utca (Háromszék u.-Mária K. u. között) 
Jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése zajlik. 
 
Önkormányzatunk képviselői folyamatosan tartják a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzat 
Közmű Ügyosztályával. Az egyeztetések a Dél-budai Regionális szennyvíztisztítótelep és 
szennyvízcsatorna projekt keretében a kerület teljes szennyvízcsatornázásának előkészítésével 
kapcsolatosak. A Fővárosi Önkormányzat képviselőinek tájékoztatása alapján Érd megyei 
jogú város Közgyűlése az eddigi tervekkel ellentétben, mely szerint a társult települések 
szennyvíztisztítása egy szennyvíztisztító teleppel történne, a több szennyvíztisztító teleppel 
történő megvalósítást támogatta 2007. szeptemberében. Az ezzel kapcsolatos végleges döntés, 
a települések kölcsönös érdekeinek figyelembevételével, ez év végén várható. Az EU - hoz 
benyújtandó pályázat kidolgozása csak a végleges döntést követően készülhet el. A projekt 
kivitelezésének kezdete az előbbiek alapján, az eddig becsült időponthoz képest késedelmet 
fog szenvedni. 
 
 

Budapest, 2007. október 17. 

 

      Zsiláné Bara Éva 
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Csepeli Borünnep 2007. 
2007. október 12-14. 

 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
szakmai támogatásával, hagyományteremtő céllal most először rendezte meg a Csepeli 
Borünnep 2007. programját 2007, október 12-14. között. 
Az elsődleges cél a Csepeli Gyermekekért Alapítvány, pontosabban a nehézsorsú, rászoruló 
csepeli gyerekek támogatása volt, de a rendezvény tartalmával összhangban célunk volt a 
kiváló hazai gasztronómiai termékek, termelők, kézművesek népszerűsítése is. 
Ehhez az elképzelésünkhöz adott komoly szakmai segítséget és támogatást az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend. 
 
A jótékonysági és a gasztronómiai célok mellett további célunk volt a programra kíváncsi 
több ezer látogató színvonalas és kultúrált szórakoztatása is. 
A rendezvény jellegének megfelelően többségben voltak a folklór programok. Magyar, sváb, 
cigány délszláv és ír táncokban gyönyörködött a vásározó közönség, de vendégünk volt 
Szikora Robi, Bajor Imre, Ihos József és a báli zenét biztosító Old Boys zenekar is. Nagy 
sikert aratott Kéri Kitty és a Kaláka zenekar gyermekműsora, valamint az első napot záró 
nosztalgia diszkó. 
 
Az Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend segítségével kerestük meg a hazai borlovagrendeket, 
legnevesebb borászokat, sör és pálinkafőzőket, akik örömmel vettek részt a rendezvényen, sőt 
igazodva a rendezvény jótékonysági jellegéhez jelentős anyagi támogatást is nyújtottak. A 3 
napos forgalmuknak 10 %-át adták át az Alapítványnak. 
Ugyancsak felkerestük a jelentősebb kerületi cégeket, melyek közül többen támogatták 
anyagilag vagy szolgáltatások, termékek felajánlásával az Első Csepeli Borünnep programját. 
 
Több művész is jelentkezett, hogy alkotásaikat árverésen értékesítve támogassák az 
önkormányzat elképzeléseit, a csepeli gyermekeket. 
Természetesen egy ilyen rendezvény komoly költségekkel jár, melynek előteremtése is 
jelentős erőfeszítést jelent.  
 
Az éves rendezvényekre a költségvetési rendeletben még 2006. évben előirányzott összegből, 
amely a támogatók, szponzorok hozzájárulása következtében megmaradt,  illetve az idei 
reklám-propaganda költségből tudtuk a szükséges 3.880.000.- Ft – ot előteremteni. Ehhez jött 
a szponzorok felajánlásaiból 5.650.000.- Ft. De a szponzori felajánlásokon túl további nagyon 
jelentős támogatások (élelmiszer, ital, virágdekoráció, stb.) tették lehetővé a program 
megrendezését. 
 
A jótékonysági árverésből, a résztvevő termelők 1 %-ából, a belépődíjakból összesen 
1.004.000.- Ft került az Alapítvány számlájára. 
 
 
 
 



 15

Túl az anyagiakon valamennyi résztvevő, de maguk a látogatók is igen elismerően 
nyilatkoztak a rendezvényről (programok, helyszín, technikai körülmények, stb.), s egy új 
hagyomány kialakítására bíztatták a rendezőket.  
 
Összköltség: 9.530.000.- Ft 

Szponzori támogatás: 5.650.000.- Ft 
Önk. rendezvényköltség 2006. évi maradvány + reklám-prop. klts. 3.880.000.- Ft 

 
Alapítvány bevétele: 1.004.000.- Ft 
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