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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
 
2007. november 23. 
A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt megvalósítására 
alakult Önkormányzati Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 11.23-án ülést tartott: a szakértők által 
megvizsgált 5. változatot – a több szempontú változatelemzés eredményeit figyelembe véve – 
közgyűlési/képviselőtestületi jóváhagyásra alkalmasnak ítéli. 
 
A Konzorciumi Tanács szakértőivel – a fenti fejleményeket figyelembe véve – egy eddig nem vizsgált 
változatot dolgoztatott ki, amely szerint a Budapesten és Budaörsön keletkező, várható 
szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése 
nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/nap szennyvízmennyiség a Budapesti központi 
szennyvíztisztító telep helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a Dél-
Budán keletkező szennyvizek érdi vizekkel csökkentett mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a 
Budapesti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. Az érdi telep rekonstrukciójával az érdi régió 
mintegy 17 500 m3/nap szennyvizének Érden történő kezelése megoldható. 
 
A régiós fejlesztési cél nem változik, az EU-s szakértők által is támogatott módosítás azt eredményezi, 
hogy a korábban tervezett három pályázat (Dél-budai regionális, Budakeszi, Százhalombatta) helyett 
négy (Dél-budai, Érd és térsége, Budakeszi és Százhalombatta) kerül véglegesítésre és benyújtásra. 
 
2007. november 27.:    
45 éves a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub 
A Csepeli Munkásotthonban mutatták be a 45 éves Tamási Lajos Olvasó Munkás Klubban a Tűzőrzők 
című antológiát. 
A bemutatón közreműködött Németh Sándor előadóművész, Vaskó Andrea előadóművész, Katona 
Mária énekes valamint Gampe Nóra és Schubert András fuvolán.  
 
Kiállítás a Kaméleon Galériában 
A Karácsony Sándor Általános Iskolában Bakos Ildikó igazgatóhelyettes nyitotta meg a művészeti 
iskola tanulóinak kiállítását. A megnyitón közreműködött a Szekszujel Fhifhies zenekar. 
 
2007. november 28. 
Ülést tartott a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége a XXIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban. A közgyűlés áttekintette az energia-liberalizációval kapcsolatos kérdéskört, 
a fővárosi csatornaépítés tervezett végrehajtásait, a forrásmegosztási törvénnyel kapcsolatos 
problémákat. A közgyűlésen kerületünket a polgármester képviselte. 
 
Siófokon a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnökének választották Szűcs 
Viktóriát, az Egyesített Bölcsődék jelenlegi vezetőjét.  Új megbízatása nem teszi lehetővé jelenlegi 
munkakörének megtartását, ezért az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízásáról 2008. 
január 31. napjával lemondott. 
 
2007. november 29. 
Bizottság elnöki értekezleten egyeztettük a decemberi testületi ülés napirendjét. 
 
A POHI-ban a Vöröskereszt Csepeli Szervezetének rendezésében a Véradók Napja alkalmából 
köszöntötték a csepeli véradókat. A rendezvényen a polgármester is részt vett és köszöntőt mondott. 
 
Projektzáró integrációs konferencia 
A PSZSZI tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Befogadó intézmények országos találkozóját. Az 
ebben az évben a nyertes uniós pályázat – az integrációs nevelés fejlesztése – eredményeinek 
bemutatására, a projekt lezárására került itt sor. 

A konferencia délelőtti programja az integrált nevelés működésének helyi gyakorlatát mutatta be 4 
helyszínen, egy program a beszédfejlődési problémákkal foglalkozott. A plenáris ülésen az program 
eredményeiről számoltak be. 

Kiállítás és konzultáció a Csepel Galéria Művészetek Házában  
A Csepel Galéria Művészetek Háza és a Magyar Festők Társasága közös rendezésében Új 
figurativitás címmel nyílt kiállítás a Sensaria csoport tagjainak és meghívott szobrászoknak munkáiból 
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a Galériában.   A megnyitó után Beke László művészettörténész, beszélgetett az alkotókkal és a jelen 
lévő vendégekkel. 
A kiállítás 2008. január 4-ig tekinthető meg. 
 
A Román, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közmeghallgatást tartott a Csepeli Piacon. 
 
2007. november 30. 
Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nyugdíjasait köszöntötték az önkormányzat vezetői a 
POHI-ban tartott ünnepség keretében. 
 
A Bolgár, a Német és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat Közmeghallgatást tartott a Csepeli 
Munkásotthonban. A rendezvényen a polgármester és Horváth Gyula alpolgármester vett részt. 
 
Meseillusztrációk a Szárcsában 
Kiss László László szobrászművész nyitotta meg a Szárcsa Általános Iskolában meghirdetett 
Benedek Elek meseillusztrációs pályázatra érkezett munkákból nyílt kiállítást. A megnyitón került sor a 
díjazottak jutalmazására is. 
 
2007. december 1. 
Megrendezésre került a hagyományos Vermes Bál az iskola tornacsarnokában. A rendezvényen a 
polgármester köszöntötte a résztvevőket. 
 
2007. december 3.:  
Projektnyitás a Mátyás Király Általános Iskolában  
A Tempusz közalapítvány gondozásában megjelenő Coménius 1, Élethosszig tartó tanulás – 
nemzetközi multilaterális pályázat egyik győzteseként egy angol és egy spanyol iskolával 
együttműködve a Mátyás Király Általános Iskola tanulói foglalkoznak az adott országok kultúrájával 
másodiktól ötödik osztályig. A program indításán jelen voltak az angol és a spanyol iskola képviselői 
is.  
 
2007. december 4. 
Csepelre látogatott Horváth Csaba főpolgármester-helyettes. Délelőtt a Csepeli Szakrendelőt 
épületét tekintette meg, majd részt vett az orvosi kar vezetőivel folytatott beszélgetésen. Ezt követően 
a csepeli Munkásotthonban tartott oktatási fórumon tájékoztatást adott a Főváros közoktatási 
elképzeléseiről, 2008. évi feladatairól. Ezt követően a kerület vezetői időszerű oktatási kérdéseket 
egyeztettek. A megbeszélésen a polgármester mellett részt vett Horváth Gyula alpolgármester, Zanati 
Béla bizottsági elnök és a Hivatal több vezetője. 
 
Építész és Környezetvédelmi Nap Konferencia megrendezésre került. 
 
2007. december 5. 
A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Kht. Szervezésében Családbarát Konferencia volt, amelyet a 
Polgármester Úr nyitott meg. A konferencia főbb témája a „Nők újra a munkában” című program és a 
családbarát munkahelyek voltak. 
 
Az önkormányzat és a CSEVAK Zrt. vezetői a XVIII. kerületi vagyonkezeléssel foglalkozó 
részvénytársaság vezetőinél tájékozódtak a vagyonkezeléssel kapcsolatos tapasztalatukról. 
 
2007. december 6.:   
Ágazati intézményvezetők értekezlete 
A Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében tartotta intézményvezetői értekezletét az Oktatási, 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat. Becsei Dénes ágazatvezető tájékoztatta a jelenlévőket a 2008. 
évre elfogadott költségvetési koncepcióról, majd egyéb aktuális feladatokról szólt. Az értekezlet 
második részében dr. Ligeti Csákné oktatási szakértő tartott előadást a pedagógiai programok 
átdolgozásának tartalmi kérdéseiről. 
 
Koszorúzás 
A II. világháború csepeli történéseinek leghősiesebb eseményére emlékeztek a jelenlévők a 
Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktábla előtt. Csepel kiürítése megakadályozásának 63. 
évfordulóján Maár Katalin muzeológus, a Helytörténeti Gyűjtemény szakmai vezetője emlékezett 
azokra a hősökre, akik önfeláldozó tettükkel megakadályozták Csepel lakosságának kiürítését. Az 
emléktáblánál az önkormányzat vezetői, a diákönkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok, a pártok, 
civil szervezet  az intézmények képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. 
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Kiállítás a Csepel Galéria Művészetek Házában 
A Csepel Galéria Művészetek Háza és a Magyar Festők Társasága közös rendezésében Kováts 
Albert festőművész, a Magyar Festők Társasága elnöke nyitotta meg Hajdú László festőművész 
Strukturális monokróm 2001-2007 című kiállítását. A tárlat 2008. január 10-ig látogatható. 
 
2007. december 7. 
A VIBROCOMP Kft. leszállította a Ferihegy-Csepel irányú repülőgép forgalomtól származó  
zajcsökkentésére készített zaj és rezgésvédelmi szakértői véleményt. 
 
2007. december 9.:  
Színközök 
Balázs Krisztina, a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára 
növendékeinek Színközök című karácsonyi kiállítását Vincze Angéla festőművész, művésztanár 
nyitotta meg az Erdei Éva Galériában. A megnyitón közreműködtek csellón Romos Henriett és 
hegedűn Bíró Dániel, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói.  
 
2007. december 10.  
A polgármester szervezésében megbeszélésre került sor a parkolási rendelet előkészítésével 
kapcsolatos témakörben. A megbeszélésen Orosz Ferenc alpolgármester mellett részt vett dr. 
Borsány György koordinációs tanácsnok, illetve a Hivatal és a CSEVAK Zrt. több vezetője. 
 
2007. december 10-13.  
Lezajlottak a bizottsági ülések a december 18-i testületi ülés előkészítése jegyében. 
 
2007. december 12.
Nyugdíjas pedagógusok Karácsonya 
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a Tátika Óvodában tartották karácsonyi ünnepi 
összejövetelüket a Pedagógusok Szakszervezete Nyugdíjas Tagozatának tagjai. Az óvoda 
óvodapedagógusai és a gyerekek színvonalas műsora után Vukovich Zoltán irodavezető köszöntötte 
a jelenlévőket és az egészségi okokból távollévőket egyaránt. Az összejövetel bensőséges baráti 
beszélgetéssel zárult. A rendezvényen a polgármester és Becsei Dénes ágazatvezető is részt vett. 
 
2007. december 13. 
A polgármester köszöntötte a Kick-box világbajnokságon I. és II. helyezést elért sportolókat, illetve 
Király Istvánt az egyesület vezetőjét. 
 
2007. december 14. 
A polgármester, Orosz Ferenc és a Hivatal több vezetője részt vett az OTP év végi rendezvényén. 
 
A csepeli sportegyesületek év végi rendezvénye az Egyesített Bölcsődékben került megrendezésre. 
 
Karácsonyi koncert  
A Móra Ferenc Általános Iskola karácsonyi koncertjét a Csepeli Református Templomban  tartották, 
melyen az iskola kórusai – többek között – népdalfeldolgozásokat, Kodály, Bach, Mendelssohn 
műveket adtak elő. Hegedűn közreműködött és vezényelt Orbán Enikő, zongorán kísért Miskolciné 
Hajtun Zsuzsa. 
 
 
2007. december 18. 
Képviselő-testületi ülés. 
 
 
Sportesemények 

 
1. Önkormányzat Kupa Sakkverseny: 2007. november 27.  
 

A hét fordulós egész éves felnőtteknek rendezett sakk bajnokság - VI. fordulója a Csepel SC 
Alapítvány Szabadidőklub termében. 
Az első három helyezett: 1. Borsos Dániel 10 pont 

2. Huvé Károly      8 pont 
3. Traub Gyula      6 pont 
 

Az összetett verseny állása az utolsó forduló előtt: 
     1. Huvé Károly  49 pont 

    2. Traub Gyula  42 pont 
    3. Vértes Zoltán  35 pont 
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2. Kerületi Mikulás Óvodás vetélkedő: 2007. december. 05. 
 

A Csepel SC Alapítvány sportcsarnokában a CSISE-vel közösen megrendezett közkedvelt Mikulás 
óvodásvetélkedőn 21 csapat vett részt. Az öt fordulóban megrendezett vetélkedőn a csoportgyőztesek 
a következők:  

  Szabadság óvoda 
    Jupiter óvoda  
    Szúnyog óvoda 
    Hétszínvirág  holtverseny 
    Csalitos  holtverseny 
    Montessori óvoda holtverseny 
    Csodakút óvoda holtverseny 
 
Minden induló gyerek ajándékcsomagot kapott a Mikulástól. 
 

3. Mikulás Kupa Sakk verseny: 2007. december 05. 
 

A Csepel SC szabadidősport termében megrendezett 26 felnőtt részére megrendezett esemény 
végeredménye: 
    1. Vértes Zoltán   
    2. Soós Ferenc  
    3. Borsos Dániel  
 

4. MINIFOCI Bajnokság  2007.  november 18-ától 
 

A Hagyományos Teremlabdarúgó Bajnokság 8 csapat részvételével 2007. november 24-én indult. A 
szombatonként a Gróf Széchényi Általános iskola tornatermében megrendezett fordulókban hétről 
hétre 80-100 fő részére biztosítunk sportolási lehetőséget. December 16-ig az első öt forduló került 
megrendezésre.  
 

5. Mikulás Kupa: 2007. december 04. 
 
A Jedlik Ányos Gimnáziumban a kerület középiskola tanulói számára rendeztünk versenyeket 
kosárlabda, röplabda és sakk sportágakban. Az eseményen a kerület valamennyi középiskola 
tanulóiból alkotta csapotok indultak. 
 
 
• A novemberi képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban az önkormányzati dolgozók, képviselők 

november havi rendszeres juttatásainak kifizetéséhez  
• november 30-án 43,375.015,-Ft  
• december 3-án 190.820.168,-Ft  

összesen 234.195.183,-Ft munkabérhitelt vett igénybe az önkormányzat a számlavezető 
banktól. 

 
• A Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága decemberi ülésén saját hatáskörben döntött 

arról, hogy a „Budapest, XXI. kerület Késmárki u. – Határ u. forgalmi csomópont körforgalmú 
csomóponttá alakításának kivitelezése, a Táncsics M. u. – Ady Endre út szegélykorrekciója„ 
tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a 
vállalkozási szerződés tartalmával, valamint  
a „Budapest, XXI. kerület Csete Balázs u. – Bajcsy Zsilinszky u. – Zsák Hugó u. – Ady Endre u. 
által határolt területen játszótérbővítés, zöldterület rekonstrukció” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített részvételi felhívás tartalmával egyetért. 

 
• A Szociális Lakás, és Egészségügyi Bizottság decemberi ülésén saját hatáskörben  

- 18 csepeli lakosnak 2.536.027,- Ft adósságcsökkentési támogatást, 
- 1 fiatal házaspárnak első lakáshoz jutásukhoz 600.000,- Ft támogatást állapított meg, 
- döntött a II. Rákóczi F. út 93-105. szám alatt 2 db üres lakás (I.3.1 és C.0.6) költségelven 

történő  bérbeadása céljából „Versenytárgyalási felhívás” kiírásáról. 
 
• Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság decemberi ülésén saját hatáskörben 

döntött arról, hogy az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői állását a pályázati kiírás szerint 
kerüljön meghirdetésre a Szociális Közlönyben. 
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KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI 
 

December 19. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 17 óra Az önkormányzat évzáró rendezvénye a csepeli 

Munkásotthonban, a „Csepeli Nívódíj” átadási 
ünnepség. 

December 20. 17 óra Az óvodavezetők évzáró rendezvénye az ÁMK-ban. 
 
A Képviselő-testület 645/2007.(X.24.)Kt. sz. határozata alapján a Polgármesteri Hivatal 2007. 
december 27., 28. és 29. napján technikai okok miatt zárva tart. 2007. december 22-ig, illetve 2008. 
január 2-től teljes munkarendben működik, ügyfélfogadás a szokott rend szerint tart. 
 
 
 
Budapest, 2007. december 13. 
 
            
         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: 
 
 
 
Városépítési Iroda 
 

1. 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, a döntéshez csak a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság szakhatósági állásfoglalása hiányzik. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóság egyeztető tárgyalás összehívására tett javaslatot, melyet 2007. december 11-
én megtartottunk. Ezen a TESCO vállalta, hogy legkésőbb 2008. január 15-ig a 
Fővárosi Önkormányzattól, mint útügyi hatóságtól nyilatkozatot szerez be, hogy a 
Mag u. útépítési engedélyének kiadása pontosan mikorra várható. Ennek figyelembe 
vételével tud a Nemzeti Közlekedési Hatóság állást foglalni, illetve a Városépítési 
Iroda dönteni az ideiglenes használatbavételi engedély meghosszabbításáról. 

 
2. A II. Rákóczi Ferenc út 107-115. 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 
hiánypótlás egy részét csak 2007. december 7-én teljesítette. Ez alapján a tűzoltóság és 
a környezetvédelmi szakhatóság végre megkereshető. A jelenlegi állás szerint talán 
2008. január végére kezdhető meg jogszerűen a beköltözés, a csúszás kizárólag az 
építtető hibája. 

 
3. A Bp. XXI. kerület Mély utcai telekértékesítés és kereskedelmi létesítmény ügyében 2 

db telekalakítási térrajz készült, melyek elbírálására eljáró hatóság kijelölését kértük a 
Közigazgatási Hivataltól. 2007. december elején Budapest XX. Kerület Pesterzsébet 
Önkormányzatának jegyzőjét jelölték ki. 
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Igazgatási Iroda 
 

1. A Kereskedelmi Csoport az elmúlt testületi ülés óta 10 esetben tartott helyszíni 
ellenőrzést. Az ellenőrzés eredményeként: 

- 2 üzlet és 3 telephely bezárásra került,  
- 1 telephely esetében eljárási bírság kiszabására került sor.  

 
2. Az új iktatóprogram bevezetésével kapcsolatosan a munkatársak hozzáférésének 

kialakítását a GovSys szoftverhez az Informatikai Iroda munkatársai folyamatosan 
végzik. A program 2007. december 17-től tesztüzemben működik, ami az Iktató 
Csoport munkatársaira (a WinDoc és a GovSys rendszerben történő kettős iktatás 
miatt) jelentős többletterhet ró majd.  

 
3. Az anyakönyvvezetők az Anyakönyvi Csoport alapiratainak savmentes dobozokba 

történő átdobozolását, irattári helyükre rendezését 2007. december 8-ig elvégezték. 
Ennek eredményeként a több mint 100 év alatt felgyűlt anyakönyvi iratok végre 
rendszerezve, hozzáférhető módon állnak rendelkezésre. 

 
4. A Hivatalban az ügyfél elégedettség mérés 2007. november 23-án befejeződött. Az 

adatlapok kiértékelése folyamatban van. A mérés eredményéről a kiértékelés 
megtörténtét követően a Képviselő-testület külön előterjesztésben kap tájékoztatást. 

 
5. Az elmúlt testületi ülés óta 2 közbeszerzési eljárást indított a Hivatal az alábbi 

témakörökben: 
i. Csepel-Háros beépítésre szánt területté minősítéséhez szükséges intézkedések 

megalapozásához előzetes városrendezési tanulmány készítése tárgyban 
hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás 

ii. fakataszter készítése. Budapest XXI. kerület fasori faállományának felmérése (I. 
ütem, fasorok) tárgyban hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű eljárás, 4 
ajánlattevő meghívásával 

 
Egyéb: 
 
Dr. Szeles Gábor jegyző úr 2007. december 03-dikán az MTI-nek közleményt, majd 2007. 
december 11-dikén az MTV-nek nyilatkozatot adott a Vörös Csepel espresso ügyében. 
 
 
 
Budapest, 2007. december 11. 
 
 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
                aljegyző 
 
  



 9

Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 
 
I. Egészségügyi Szakrendelő és Mentőállomás 
 
A mentőállomás rekonstrukciója megkezdődött, várhatóan november végéig 
befejeződik. A mentőállomás körüli parkoló építését megkezdtük, várhatóan 
december közepéig befejezzük.  
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. A Csőgyár u. 89-ben lakó bérlők elhelyezésére a CSEVAK Zrt. 
Intézkedett.   
 
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 (KMOP 5.2.2./B Funkcióbővítő rehabilitáció) 
(POHI bővítése és a Szent Imre tér kertészeti felújításának II. üteme) 
 
A KMOP 5.2.2./B pályázati kiírás 2007. december 3–án megjelent az NFÜ honlapján. 
2007.12.11. –én a Pro-Régió által tartott egész napos workshop–on vettünk részt, 
ahol tájékoztatást kaptunk a pályázat részleteiről, amelyet a budapesti külső kerületi 
központok fejlesztésére írtak ki. 
A 2008. év januárjában folytatjuk pályázatunk kiírásnak megfelelő finomhangolását. 
 
V. Csepel-Portál 
 
Folyik a támogatói szerződés szerinti Képviselő-testületi adattár állományainak 
feltöltése. 
A szolgáltatást a rendeletek publikálásával 2008 januárjában meg kívánjuk nyitni. 
A portál felületét október 6-án megnyitottuk a testület tagjai előtt. 
Folyik az Informatikai Iroda új munkatársának portál adminisztrátori képzése. 
 
VI. UNDP-2006.-1,2,3,4 jelű pályázatok 
 
Az UNDP energetikai megvalósíthatósági tanulmányokat a vállalkozó a 
szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően 2007. szeptember 25-ig leszállította, 
a projekt szakmai szempontú zárása megtörtént, a támogatási kérelmek benyújtása 
ugyancsak megtörtént. Az elnyert támogatás első ütemének kifizetése megtörtént az 
Önkormányzat felé, a támogatás második felét 2008. januárban kapjuk meg. A 
projekt szakmai és pénzügyi zárása ezzel megtörtént, a következő két évben 
monitoring kötelezettségeink vannak, az érintett intézmények energia-megtakarítás 
mutatóit jelentenünk szükséges a pályázat kiírója felé.   
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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.  
Jelenleg zajlik a pályázat szakmai összeállítását végző tanácsadó cég kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése. 
 



 11

 
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. 
KMOP 5.2.2. /B 
Funkcióbővítő 
rehabilitáció

A kiírás 
2007.12.03. -
án megjelent, 
folyik a 
pályázat 
előkészítése 

1.800.000 - - 

2. 

KMOP 3.3.3. A 
megújuló 
energiahordozó-
felhasználás 
növelése
KEOP 5.1. 
Energiahatékonyság

A geotermikus 
energia 
felhasználását 
célzó pályázat 
előkészítése 
és működő 
referenciák 
látogatása 
folyik 

550.000 - - 

3. 

E-hivatal, e-
önkormányzat, ASP 
szolgáltatás 
megvalósítása 

Pályázati 
kiírás 
hiányában 
üzleti alapú 
modell 
előkészítése 
folyik 

510.000 - - 

4. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
kidolgozása 

nyert 15.360 3.072 5 

5. 
E-learning 
keretrendszer 
bevezetése 

Forráshiány 
miatt nem 
kapott 
támogatást 

105.000 - - 

6. HEFOP-2.2.1 
pályázat 

Forráshiány 
miatt 
várhatóan 
nem kap 
támogatást 

19.802 - - 

7. 

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

A pályázat 
beadása 
2007. nov.16-
ig megtörtént 

23.400 2.340 10 

http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9668&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9668&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9668&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9884&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9884&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9884&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9884&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9884&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9674&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
http://www.budapest21.hu/portal/server.pt?open=18&objID=9674&parentname=CommunityPage&parentid=8&mode=2&in_hi_userid=965&cached=true
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8. 

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

A pályázat 
beadása 
2007. nov. 16-
ig megtörtént 

27.060 2.706 10 

9. 

KMOP-2007-2.1.2 
kerékpárutak 
fejlesztése kiírás 
keretében: 
Turisztikai 
kerékpárút kiépítése 
a Ráckevei-Dunaág 
Csepel-szigeti 
partszakaszán 

A pályázat 
beadása 
2007. nov. 16-
ig megtörtént 

359.686.104,-
Ft 

71.937.221,-
Ft 5 

10. 

KMOP-2007-2.1.2 
kerékpárutak 
fejlesztése kiírás 
keretében: Gubacsi 
híd-Ady Endre úti 
kerékpárút kiépítése 
Csepel és 
Pesterzsébet 
városközpontjai 
között 

A pályázat 
beadása 
2007. nov. 16-
ig megtörtént 

97.849.462,-
Ft 

19.569.893,-
Ft 5 

 
 
A 2007. november 16-ig beadott pályázatok rövid szakmai tartalma: 
 
 
1.) KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázat, Vénusz u. 2. sz. alatti Háziorvosi Rendelő 
 komplex akadálymentesítése: 
 
Komplex akadálymentesítés megvalósítása az intézményben, valamint közvetlen 
külső környezetében a középületek akadálymentesítését szabályozó hatályos 
jogszabályokban foglalt előírások szerint. A pályázat támogatási intenzitása: 90% 
támogatás, 10% önrész. A pályázati támogatás elnyerése esetén az alábbi feladatok 
kerülnek megvalósításra:  
 
Fizikai akadálymentesítés 
 

1) Akadálymentes parkoló kialakítása 
2) Külső megközelíthetőség akadálymentes megoldása 
3) Külső felvonó utólagos elhelyezése 
4) Bejárat(ok) megfelelő módon történő kialakítása (felhajtórámpa, 

megfelelő kialakítású bejárati ajtó) 
5) Akadálymentes WC-mosdó kialakítása a megfelelő szaniterekkel és 

kiegészítőkkel felszerelve (emeleten) 
6) Felső szinten tűzbiztos épületszakasz kialakítása (tűzeset esetén 

használandó) 
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A nyílászárók mérete, a padlóburkolat minősége, a közlekedők szélessége 
megfelelő. 
 

Infokommunikációs akadálymentesítés 
 

1) Utólagosan elhelyezett burkolati vezetősávok kialakítása 
2) Burkolati figyelmeztető jelzések kialakítása (pl. lépcsőkar, felvonó, stb. 

        jelzésére) 
3) Információs táblák elhelyezése (jól látható és tapintható) 
4) Üvegfelületek megfelelő módon történő jelzése 
5) Falfelületek és nyílászárók színkontrasztos kialakítása 

 
2.) KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázat, a Hétszínvirág óvoda komplex 
akadálymentesítése: 
 
Komplex akadálymentesítés megvalósítása az intézményben, valamint közvetlen 
külső környezetében a középületek akadálymentesítését szabályozó hatályos 
jogszabályokban foglalt előírások szerint. A pályázat támogatási intenzitása: 90% 
támogatás, 10% önrész. A pályázati támogatás elnyerése esetén az alábbi feladatok 
kerülnek megvalósításra:  
 
 
I.  Fizikai akadálymentesítés 
 

1.) Akadálymentes parkoló kialakítása 
2.) Külső megközelíthetőség akadálymentes megoldása 
3.) Felvonó utólagos elhelyezése 
4.) Bejárat(ok) megfelelő módon történő kialakítása (felhajtórámpa, megfelelő 

kialakítású bejárati ajtó) 
5.)  Közlekedők szükséges szabad szélességének biztosítása 
6.)  Akadálymentes WC-mosdó kialakítása (földszinten a szülők ill.személyzet 

részére, emeleten a gyerekek részére) 
7.)  Nyílászárók cseréje a szükséges szabad méret biztosításával 
8.)  Burkolatcsere – csúszásmentes burkolat 
9.)  Új lépcsőház kialakítása (tűzbiztonsági okokból, tűzvédelmi szakemberrel 

való egyeztetés alapján) 
10.)Felső szinten tűzbiztos épületszakasz kialakítása (tűzeset esetén 
      használandó) 

 
II. Infokommunikációs akadálymentesítés 

 
1) Burkolati vezetősávok kialakítása 
2) Burkolati figyelmeztető jelzések kialakítása (pl. lépcsőkar, felvonó, stb. 
      jelzésére) 
3) Információs táblák elhelyezése (jól látható és tapintható) 
4) Üvegfelületek megfelelő módon történő jelzése 
5) Falfelületek és nyílászárók színkontrasztos kialakítása 
6) Indukciós hurok beépítése, vagy egyéni infrasugaras hangerősítő 

készülék beszerzése (hallássérült személyek részére) 
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3.) KMOP-2007-2.1.2 kerékpárutak fejlesztése kiírás keretében: Turisztikai  
kerékpárút kiépítése a Ráckevei-Dunaág Csepel-szigeti partszakaszán 

 
A pályázat pozitív elbírálása esetén kialakításra kerül 3466 m turisztikai kerékpárút, 
közvilágítással, gyalogjárdával, elválasztó sövénysorral, és egy db 40 férőhelyes 
kerékpártárolóval a volt Úttörőtábor területén. A pályázat támogatási intenzitása: 
80% támogatás, 20% önrész. A pályázat főbb pénzügyi adatait a fenti táblázatban 
foglaltuk össze. 
 
4.)    KMOP-2007-2.1.2 kerékpárutak fejlesztése kiírás keretében: Gubacsi híd- 
 Ady Endre úti kerékpárút kiépítése Csepel és Pesterzsébet 
 városközpontjai között 
 
A pályázat pozitív elbírálása esetén kialakításra kerül az Ady Endre út mentén 
kelet-nyugati irányú kerékpáros főút kiépítése, ami 5 kerékpárút között teremt 
kapcsolatot. A tervezett kerékpárút szakaszai: Gubacsi hídon átvezető kerékpárút 
Ady Endre út menti kerékpárút kapcsolat a Szent Imre tér irányában.  
A tervezett kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, megközelítőleg 2500 méter 
hosszon. A pályázat támogatási intenzitása: 80% támogatás, 20% önrész. A pályázat 
főbb pénzügyi adatait a fenti táblázatban foglaltuk össze. 
 
 
 
Budapest, 2007.12.12. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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Az eddig elkészült Eu szabványos játszóterek listája: 

 

2002 

1. II. Rákóczi Ferenc út 268. játszótér 

 

2003 

2. Szent Imre téri játszótér 

3. Petz Ferenc u. 28. játszótér 

4. Bokros-Repkény u. játszótér 

 

2004 

5. Béke tér játszótér és dühöngő

6. Ady Endre u.- Táncsics Mihály u. „Lottó” játszótér 

7. Puli sétány 1. „Sárkányos” játszótér 

 

2005 

8. Csete Balázs u.- Zsák Hugó u. sarok „Elefántos” játszótér, dühöngő

9. Makád u. 2. játszótér 

10. Kiss János alt. u. 59-65. játszótér 

 

2006 

11. II. Rákóczi Ferenc út 94-96. játszótér 

12. Spar áruház mellett játszótér 

13. Áruház tér 5. játszótér 

14. Kokilla tér játszótér és dühöngő

15. Hollandi úti- Barátság park játszótér 

16. Kis-Duna liget (Hollandi út) játszótér 

17. Iskola tér játszótér 

18. Zöldfa u. 10. játszótér 

19. Nyuszi sétány 7-19 játszótér és dühöngő

20. Kapos u. 26-30 játszótér 

21. Katona József u. 1-3. játszótér 

22. Vízmű lakótelep játszótér és dühöngő

23. Tejút 9. játszótér 
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24. Reggel u. 18. játszótér 

25. Nyírfa-Szigliget u. játszótér 

26. Nyírfa u. 9. dühöngő 

27. Óvoda-Zrínyi u. központi játszótér és kutyafuttató 

 

Ebből a Bokros-Repkény utcai játszótéren sajnálatos módon olyan mértékű rongálás történt, 

hogy azóta nem funkcionál játszótérként, úgyhogy a csak 26 szabványos játszótér van így 

jelenleg a kerületben. 

 

A játszótér felújítási program keretében jelenleg a következő felújítások zajlanak:  

 

Csikó sétány 11-23. játszótér, 

Tihanyi – Puli sétány játszótér és dühöngő,  

Bordás utca 20-24. melletti játszótér,  

Kiss János altb. utcai dühöngő,  

Ady Endre utca 5-7. játszótér,  

Kossuth Lajos u. 59. belső udvari dühöngő,  

Szent László – Tárház utcai játszótér,  

Jupiter 6. szám alatti játszótér. A gyermekek 2008 tavaszán fogják tudni birtokba venni. 

 

Továbbá: 

2008 tavaszára (május 31.) készül el a Királymajori lakótelep központi játszótere és a Bajcsy 
Zsilinszky utca – Katona József utca– Kolozsvári utca – József Attila utca által határolt 
területen a másik központi játszótér.  
 
Várhatóan 2008-ban további játszóterek és sportpályák felújítására kerül sor. Pontos adatot 
még nem lehet tudni, mert még folynak az egyeztetések a képviselőkkel, biztosat csak a 2008-
as költségvetés elfogadása után lehet mondani. A tervben 11 játszótér és 2 dühöngő szerepel. 
 
Játszótér bontás: 
 
A nem EU szabványos játszótereknél, pedig amit nem újítunk fel - mert a felújítottak 
mindegyike többé-kevésbé a régi játszótér helyén található -, azokat folyamatosan elbontatjuk 
az adott év költségvetésének függvényében. A bontási területen pedig területrendezés, 
füvesítés történik. Jelenleg a még felújításra váró játszótereken kívül nem található a 
kerületben régi elavult játszótér.  
A 2008-as költségvetési tervezetbe beletettünk még játszótér bontás címmel egy tételt, amely 
a még zöldterületeken foltokban meglévő aszfalt és betonburkolatok, elavult lapköves 
burkolatok, funkciójukat vesztett beton U-elem és megrongált utcabútorokra vonatkozik. 
 
 
 
 
 



 17

A programban szerepelt zöldfelület-felújítási koncepció is, amely bővebben a következőket 
tartalmazza: 
 
2006-ban elkészült:  Áruház tér  

Szent Imre tér 
Kis-Duna öböl 

 
Elefántos park (Csete Balázs) zöldfelületi rekonstrukciója 2008. június 30-i határidővel fog 
elkészülni, a munkálatok megkezdése tavasszal az időjárás függvényében. 
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Két Képviselő-testületi ülés között végzett munkák 
Beruházási és közterület-kezelési osztály 

 
Befejeződött, egy ingatlan előtti szakasz kivételével, a Csepeli út járda és kerékpárút építése. 
Ennek az egy ingatlannak a tulajdonosai közül kettő bírósághoz fordult a kártalanítás összegét 
illetően, mely eljárás még nem fejeződött be.  

A tervezett útépítési, út-víztelenítési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásai megkezdődtek. 
 
Elkészült a Vasgereben köz vízvezeték építési munkái, 3 m szélességű aszfaltburkolattal. 
Ezzel együtt a Körtefa utcában áthelyezésre került két tűzcsap. 
 
A Szent László utca lakótelep, a Királymajor lakótelep lakó-pihenő övezetté való kialakítása, 
parkoló építésekkel befejezés előtt áll. 
Elkezdődtek a Csillagtelep, Simon Bolivár lakótelep hasonló munkái, amik nagyságrendileg 
nagyobb munkák. A befejezés, a Képviselő-testület döntése szerint 2008, szerződések 
szeriont 2008. május 31. 
 
Befejeződtek a járda-felújítási munkák a szerződéses határidő előtt. 
 
A parkoló-felújítási munkák ütemterv szerint 50 %-os készültségűek.  
 
Előzetes döntés született a Konzorciumi Tanácsban a Dél-budai Regionális 
szennyvíztisztítótelep és szennyvízcsatorna projekt eredeti elképzelésétől lényegesen eltérő 
változatáról az 5. változat megvalósításáról. Lényege, hogy egy projekt kertében 4 önálló 
pályázat kerül beadásra az EU támogatás elnyerése érdekében. Ez alapján nem kerül 
megépítésre a dél-budai szennyvíztisztító telep. Budapest szennyvizei átirányításra kerülnek 
az Észak-pesti szennyvíztisztító telepre ill. a Központi szennyvíztisztító-telepre. A részletek 
kidolgozása folyamatban van. 
 
Megjelent az útfenntartás nyílt közbeszerzési hirdetménye, mely eredménye alapján 2008-
2009 évre kerül kiválasztásra a közutak fenntartó kivitelezője. 
 
Megjelenés előtt áll a Határ út –Késmárki utca körforgalom ill. az Ady E. u - Táncsics Mihály 
u. ívkorrekciójának közbeszerzési hirdetménye. A Képviselő-testület döntése alapján mindkét 
munka fedezete 2008 évben áll rendelkezésre. 
 
Első változatokban (6-4 változat) bemutatásra került, a Fővárosi Önkormányzat Közlekedési 
Ügyosztály, FKF Zrt képviselőinek részvétele mellett, a Tejút u.- II. Rákóczi út ill. az Ady E. 
u – Duna u. csomópontok hosszú távú megoldásának változatai. A további kidolgozásra 
javasolt változatok hamarosan a rendelkezésünkre állnak megvitatásra.  
 
Az útépítési munkák tervezése és a csapadékvíz csatornák, Ráckevei-Soroksári Dunaág felé 
történő kivezetésének tervezése a szerződések szerint történnek. 
 
Budapest, 2007. december 13. 

 

      Zsiláné Bara Éva 
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H e l y b e n 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 
Mellékelve megküldöm a két testületi ülés között eltelt időszakban a Humánpolitikai és 
Üzemeltetési Ágazat vonatkozásában az alábbi fontosabb események történtek: 
 
1. Az elmúlt időszakban 6 darab rendezvény lebonyolítása: 

- Véradók Napja 

- Nyugdíjas köztisztviselők évvégi köszöntése, 

- Építész- és Környezetvédelmi Nap, 

- Mikulás napi rendezvény, 

- Csepel kiürítésének 63.évfordulója, 

- Csepeli Nívódíjjal kapcsolatos feladatok. 

2. Ágazatvezetői hatáskörben végrehajtott feladat volt: 

- a MILOTA Kft-től 32 db multifunkciós gép beszerzésének lebonyolítása, 

- a Polgármesteri Hivatal épületének ünnepi világosításának megoldása, 

- UPC-vel kiegészítő szolgáltatás bekapcsolásának véghezvitele 

- Az Anyakönnyvi csoport irattározási munkájával kapcsolatos ellenőrzési feladatok. 

- CSEVAK Zrt-vel a parkolóhelyek számának változása miatti megállapodás 
módosítása 

3. Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

- 2007. november 28 –2007. december 18-a között 8 darab konferenciára jelentkezést 
bonyolítottunk le amely 11 fő továbbképzését szolgálta. A Közép-Magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal 3 darab továbbképzési lehetőséget ajánlott, melyen 
10 fő vett részt. 
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- 2 fő áthelyezésével, 3 fő jubileumi jutalmazásának elvégzése; és 2 fő nyugellátásával 
kapcsolatos feladat lebonyolítása. 

- A 2008. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok 

- A két ünnep közötti ügyeleti rend megszervezése, 

- BKV bérlet 2008. évi megrendeléséhez adatszolgáltatás 

- Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéhez kapcsolódó feladatok ellátása 

- Intézkedés a próbaidőn lévő munkatársak ruházati költségtérítés kifizetésében. 

- A november havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, 

- Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2007. december hónapra, és a 
megbízási szerződések visszaigazolása november hónapra.  

 

Budapest, 2007. december 14. 

 

 

        Tisztelettel: 

 

 

          Papp Gyuláné 
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