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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
 
2008. január 25.  
Holocaust emléknap 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Holocaust Emléknapot tartott az egykori csepeli gettó 
helyszínén, a Petőfi tér 1. szám alatt lévő iskola épületében. A rendezvény részvevői felidézték a II. 
világháború során származásuk miatt gettóba zárt, és később koncentrációs táborokban, 
halálmenetekben elhunyt csepeliek emlékét. Ezt követően koszorúkat és virágokat helyeztek el a négy 
éve készült emléktáblánál. 
 
Csepeli Hajósok Bálja 
A rendezvényen Tóth Mihály polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester képviselte az 
önkormányzatot. 
 
2008. január 26. 
Csepeli Vállalkozók Bálja 
A rendezvényen Tóth Mihály polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester képviselte az 
önkormányzatot. A bálon a polgármester átadta az „Év vállalkozója” címet a Csepel METALL Kft-nek 
és a Csepp TV Kft-nek. 
 
2008. január 29.   
Kiállítás megnyitó a Kaméleon galériában 
A Karácsony Sándor Általános iskola Kaméleon Galériájában Vitányi György iskolaigazgató, az 
alapítvány elnöke nyitotta meg az Artikuláció Művészeti Alapítvány tanulóinak félévi kiállítását. A 
tárlaton mintegy 80 –többségében alsó tagozatos- gyerek közel 120 alkotása (rajzok, festmények, 
fotók, bőr és textil munka) látható. A közönségdíjat, egy Matiz albumot, Jellinek Réka I./b osztályos 
tanuló nyerte. 
 
2008. január 30. 
Hókirálynő táncjáték 
Ezen a napon két előadást is láthattak a Csepeli Munkásotthonba látogató óvodások és iskolások. A 
Csepp Jazz Dance-ből „kiöregedett” Csepeli Ifjú Tehetségek csapata rövid időn belül negyedszer 
mutatta be Szigeti Oktávia koreográfiáját, a Hókirálynő táncjátékot. Ruszné Hodonszky Júlia, a 
csoport művészeti vezetője ily módon találta meg a továbblépési lehetőséget a versenyzésből 
kiöregedett fiatalok számára. Az eddigi 4 előadást 1630 gyermek látta. 
 
2008. január 31. 
Együttműködési megállapodás aláírása 
Tóth Mihály polgármester és Rózsa Norbert diákpolgármester a Csepeli Diákönkormányzat ülésén 
aláírta a két szervezet közötti együttműködési megállapodást. A dokumentum rögzíti a felek 
együttműködésének területeit és formáit. A megállapodás a következő diákpolgármester választásig 
hatályos. 
 
Gazdasági Kabinet ülése 
A polgármester mellett működő Gazdasági Kabinet meghallgatta a Csepel SC Alapítvány Kuratóriuma 
elnökének, Zárai Lászlónak és munkatársainak tájékoztatóját az Alapítvány vagyonfelhasználásával 
kapcsolatos elképzeléseiről. Az ülés nyilvános volt, a Csepel újság és a Csepp TV is tudósított a 
napirendekkel kapcsolatos elképzelésekről.  
 
Bizottsági elnöki értekezlet 
Az értekezleten a februári testületi ülés előkészítésével kapcsolatos kérdésekről egyeztettek. 
 
2008. február 5. 
A kerületet érintő kérdések 
Az önkormányzat vezetése Hagyó Miklós főpolgármester-helyettessel tárgyalt a kerületet érintő 
legfontosabb kérdésekről (gerincút I-II. szakasza, elkerülő út, csatornázás, fővárosi útfejlesztések stb.) 
 
Tranzit útvonalak 
A polgármester az érintett nagyvállalatok vezetőinek közreműködésével a Fővárosi Önkormányzat 
által kijelölt tranzit útvonalakról tárgyalt a főváros illetékes szakembereivel. 
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Önkormányzati sakk verseny 
A hét fordulós sakkverseny 1. fordulóját a Csepel SC. Szabadidő Klubjában, felnőtt versenyzők 
részvételével, a sakk szakbizottság vezetője segítségével rendezték meg. Ebben a fordulóban 20 
versenyző indult. 
 
2008. február 6. 
Kiállítás megnyitó a Galéria 21-ben 
Nagy létszámú közönség előtt Tóth Mihály polgármester nyitotta meg a 80 éves fennállását ünneplő 
Réti Pál fotóklub kiállítását a Csepeli Munkásotthonban. A megnyitóbeszédet követően Győri Lajos, a 
Magyar Fotóművészeti Alkotó Csoportok Országos Szövetségének elnöke méltatta a nyolc évtizedes 
munkát, és a jubileum alkalmából oklevelet adott át a klub vezetőjének. Ezt követően a klub öt 
tagjának alkotásaiból összeállított mintegy 20 perces diaporáma vetítés zárta az est hivatalos részét. 
 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK-ban 
A Nagy Imre ÁMK aulájában és kiállító termében Geisbühl Tünde nyitotta meg az Alapfokú Művészeti 
Iskola képző –és iparművészeti ágon tanuló diákjainak 2007/2008-as tanév I. félévében készített 
munkáiból rendezett kiállítást. A megnyitón Körömi Gábor, az iskola igazgatója bemutatta a 
2006/2007-es tanév „SZÉK-ÉVKÖNYVE” elnevezésű kiadványt, amely átfogó képet nyújt a művészeti 
iskola képző –és iparművészeti ágazatának egy közös feladatra fókuszált munkájáról. Az eseményt 
Sándor Elemér, az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola növendékének gitárjátéka tette 
élvezetesebbé. 
 
2008. február 7.  
Csepeli Strand 
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt-nél az 
Igazgatóság vezetőjével tárgyalt a Csepeli Strand helyzetével kapcsolatos további elképzelésekről. 
 
Egyeztető megbeszélés 
Tóth Mihály polgármester fogadta a Csepeli Diákönkormányzat tisztségviselőit, a diákönkormányzatot 
segítő pedagógusok munkaközösségének vezetőit. A megbeszélésen áttekintették a két szervezet 
közötti együttműködés aktuális kérdéseit, valamint kölcsönösen tájékoztatták egymást a jövőbeni 
tervekről, programokról. 
 
2008. február 8. 
Művésztanári hangverseny 
Szép számú közönség előtt a T-Com zeneházban rendezte meg művésztanári hangversenyét a 
Fasang Árpád Zeneiskola Csepeli Zenélő Gyermekek Alapítványa. A koncerten Haydn, Guiliani, 
Massenet, Fauré, Beethoven, Samuel Barber, Rossini, Maros Rudolf, Szabó Csaba, Poulenc, 
Arutiunian, Sor és Astor Piazzolla művei csendültek fel 16 művésztanár előadásában. 
 
Civil Nap a Rákóczi Kertben 
A résztvevőket Fodor Tamás, a Csepeli Művelődési Központ igazgatója köszöntötte. Röviden 
értékelte, az elmúlt évet, majd elmondta, hogy az új intézményrendszer kialakításával, a civil 
szervezetek számára is új lehetőségek nyílnak. A Rákóczi Kert eddigi szolgáltatásai mellett, 
amennyiben kiváltják a Civilház kártyát, ennek felmutatásával a többi intézményben 20% 
kedvezményt kapnak a terembérleti díjakból. 
Horváth Gyula elmondta, hogy az Önkormányzat számára fontos a civil szervezetekkel folytatott 
párbeszéd; érdeke, hogy élő, és jól működő partnerségi viszonyt alakítson ki velük. A 2008. évben 
6.000.000 Ft került az önkormányzati civil alapba, de még 2.000.000 Ft-ot szeretnének 
átcsoportosítani erre a célra. 
A Civil Házzal közösen a közeljövőben kialakításra kerül Csepel Civil Stratégiája, ám előtte 
mindenképpen szükséges a főbb irányvonalak egyeztetni az érintettekkel is. Fontosnak tartotta 
azonban, hogy a civil szervezetek ne csupán az Önkormányzattal alakítsanak ki partneri kapcsolatot, 
hanem a kerületben működő profitorientált cégekkel is. 
A program keretében, a kerületi civil szervezetek idén is átadták a Kertész Tibor Díjat.  Civil személy 
kategóriában Geisbühl Tünde, szponzor kategóriában Burány Tamás, nyomdász, civil szervezet 
kategóriában a Zöldalma Egyesület részesült elismerésben. 
 
2008. február 9. 
Csepeli Sváb Bál 
A rendezvényen a polgármester és az önkormányzat néhány dolgozója képviselte az önkormányzatot. 
 
2008. február 10. 
Kiállítás megnyitó a Király-Erdei-Műhelyben 
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A Király-Erdei-Műhelyben Erdei Éva köszöntője után, Sipos Endre festőművész nyitotta meg Zombory 
Zoltán képfestő, szobrász Emberek – Fák – Felhők című kiállítását. Az eseményen közreműködött 
Cziránku Sándor gitárművész. 
 
2008. február 11-14. 
Lezajlottak a bizottsági ülések a februári testületi ülés előkészítése jegyében. 
 
2008. február 12. 
Északi terület 
A polgármester és az alpolgármesterek Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettessel tárgyaltak a 
kerület északi területével kapcsolatos fejlesztésekről. 
 
Farsang Kupa sakkverseny 
A versenyt a sakk szakbizottság vezetője segítségével 24 felnőtt versenyző részvételével a Csepel 
SC. Szabadidő Klubjában rendezték. 
 
2008. február 13. 
Regionális Egészségügyi Tanács kerületi küldött választó ülése 
Az ülésen a polgármester vett részt, ahol dr. Tóth Józsefet, a XIII. kerület polgármesterét választották 
meg a Tanács tagjának. 
 
Sportkoncepciót előkészítő bizottság ülése 
A kerületi Sportkoncepciót előkészítő bizottság a polgármester vezetésével megtartotta első ülését. A 
bizottság megállapodott működésének ügyrendi kérdéseiben, illetve a koncepció elkészítésének 
menetrendjében. 
 
Parkolási koncepció 
dr. Borsány György koordinációs tanácsnok a Rákóczi-kertben a civil szervezetek képviselőivel 
találkozott a parkolási koncepcióval kapcsolatos kérdések ügyében. 
 
2008. február 18. 
Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése 
A munkavállalói oldal 2008. évi költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalása a testületi ülés helyszíni 
anyagai között olvasható. 
 
2008. február 19. 
Kerületi Védelmi Bizottság ülése 
A Bizottság áttekintette a 2007. év munkatapasztalatait és elfogadta a 2008. évi munkaprogramját. 
 
Gazdasági Kabinet ülése 
A Kabinet fő témája az önkormányzat 2008. évi költségvetése volt. 
 
Csepel-szigeti gerincúttal kapcsolatos elképzelések egyeztetéses 
A Csepeli Önkormányzat vezetői, a térség országgyűlési képviselőivel, a polgármesterrel tárgyaltak. A 
tárgyalás célja a Csepel-szigeti gerincúttal kapcsolatos elképzelések egyeztetéses volt. 
 
2008. február 20. 
Csepeli Poglári Kör 
A Csepeli Polgári Kör vendége volt dr. Glatz Ferenc Csepel Díszpolgára a Nagy Levin Étteremben 
tartott rendezvényen. Az önkormányzatot a polgármester képviselte. 
 
2008. február 21. 
Képviselő-testületi ülés. 
 
 
 
Természetjáró Szakosztály Túrái 
Január  26. Fizikai Kutató – Budaörs 
Február 23. Buszos túra: Keszthely – Balatonszentgyörgy – Csillagvár - Kápolnapuszta 
 
Labdarúgó MiniFoci Bajnokság: 
Szombati Napokon a Gróf Széchényi Általános iskolában.  
Január 26., február 02.,  február  09.,  február 16.  
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Kerületi Diákolimpia versenyek: 
Kosárlabda III . kcs. Lány  01. 25-28. Kazinczy Általános iskola  
Röplabda IV. kcs. lány   01.19-31. Kék Általános iskola  
Kosárlabda IV . kcs. lány  02.04-06. Kazinczy Általános iskola  
Röplabda IV. kcs. fiú   02.07-11. Kék Általános iskola  
Kosárlabda IV . kcs. fiú   02.12-13. Kazinczy Általános iskola  
Birkózás    02.14.  Mátyás Általános iskola  
 
 
 
• Az önkormányzati dolgozók január havi illetményének kifizetéséhez 2008. február 1-én 

236.090.034,-Ft munkabérhitelt vett igénybe az önkormányzat.  
 
• Az Állami Számvevőszék 2008. február 5-én közzétette a vizsgálati jelentését a fővárosi 

önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevétel 2007. évi 
megosztásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. Az összefoglaló vizsgálati 
jelentés megtekinthető: www.asz.hu honlap nyitóoldalának tetején lévő „Jelentések” címszónál, a 
„Jelentések” alcímek között a 0756. sorszám alatt.  
2007. október 24-i képviselő-testületi ülésen már jeleztük, hogy a fentiekkel kapcsolatban, mint 
minden kerületben, így a kerületünkben is végzett vizsgálatot az Állami Számvevőszék. 
 

• A PEKB februári ülésén saját hatáskörben egyetértett a „Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak fenntartási munkáinak elvégzése” 
tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljáráshoz készített részvételi felhívás tartalmával. 
Jóváhagyta az önkormányzat részére folyószámla hitelkeret biztosítása tárgyú beruházási 
programot és célokmányt. 
 

• A VKB februári ülésén saját hatáskörben döntött arról, hogy az Ady Endre utca – Duna utca, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc út – Tejút utca csomópontokra vonatkozóan előterjesztett 
forgalomtechnikai változatok közül mely változatok kerüljenek tanulmányterv szintű kidolgozásra. 
Elfogadta a repülőgépek okozta légi zaj témában készült szakvéleményről, valamint a további 
szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatót. 
 

• A SZLEB saját hatáskörben 27 csepeli lakos részére 3.848.766,- Ft támogatást ítélt meg 
lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezésére. 
2 csepeli fiatal házaspár részére 1.200.000,- Ft támogatást fogadott el első lakáshoz jutások 
tárgyában. 
 

• Az OKISB saját hatáskörben jóváhagyta az iskolák módosított Házirendjét. 
Jóváhagyta a nevelési-oktatási intézmények módosított felvételi körzetét. 
Elfogadta az önkormányzat és a Csepeli Munkásotthon Alapítvány között a 2007-es évre 
megkötött támogatási megállapodás közművelődési feladatok ellátására végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 

 
KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI 

 
Február 25. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Február 26. 14 óra Az ünnepeket előkészítő koordinációs bizottság 

ülése. 
 17 óra Kiállítás a Kék Galériában. 
Február 28. 13 óra Bizottság elnöki értekezlet. 
Február 29. 19 óra Csepeli Sport Bál. 
Március 1. 18 óra Kölcsey Bál. 
Március 3. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Március 5. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 13,30 Kerületi Sport Koncepció készítő bizottság ülése. 
Március 9.  Népszavazás. 
Március 10.  Tisztségviselői értekezlet. 
Március 10-13.  Bizottsági ülések. 
Március 11. 17 óra Nőnapi rendezvény az önkormányzat dolgozói 

részére a Csepeli Munkásotthonban.0 

http://www.asz.hu/
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Március 13. 10 óra Sajtónapi köszöntő. 
 17 óra Kiállítás a Csepel Galériában. 
Március 14. 13,30 Március 15-i ünnepség az Áruház téren, Csepelért 

Díj átadás, majd fáklyás felvonulás. 
Március 17. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Március 19. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
Március 20.  9 óra Képviselő-testületi ülés. 

 
 
 
Budapest, 2008. február 19. 
 
            
         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. Az Irodáról 2008. február 1-től távozott Szemes Szilvia magasépítési ügyintéző, a 
pótlására kiírt álláspályázat benyújtási határideje február 14. A megfelelő új 
munkatárs remélhetőleg március 1-jén munkába állhat. 

2. A 2008. január 1-jén hatályba lépett, az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 
13.) ÖTM rendelet alapján készített ügyfél tájékoztató anyagok az Irodán és a Csepel 
Portálon továbbra is megtalálhatók. A döntésekhez az új nyomtatványminták 
elkészültek. Az Irodavezető-helyettes és 1 fő magasépítési előadó részt vett a Közép-
Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatalnál szervezett felkészítő oktatáson, 
mely során tapasztalatcserére is lehetőség volt. 

3. A II. Rákóczi Ferenc út 107-115. házszámú ingatlanon épülő társasházi együttes 
(Rákóczi Liget) elsőként elkészülő C és D jelű épületének végleges használatbavételi 
engedély iránti kérelme – a szakhatósági állásfoglalások beérkezése után – várhatóan 
2008. február végéig elbírálható, majd a beköltözés megkezdhető. 

4. Január-február hónapban több tűzeset történt a kerületben, azonban építési hatósági 
intézkedés megtétele egyelőre nem vált szükségessé. 

5. A Simon Bolivár sétányon, valamint a Csillagtelepen új parkolóhelyek kialakítására, 
valamint parkolóhely-rekonstrukciós munkákra adtunk építési engedélyt a CSEVAK 
Zrt. kérelmére. Az Erdősor utcai lakótelepre is készül az engedélyezési tervanyag, 
ennek jóváhagyásáig egy helyszínen (Nyuszi sétány 7.) a munkát le kellett állítanunk. 
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Igazgatási Iroda 
 

1. 2008. január 15. napjával az Anyakönyvi Csoport létszáma 1 fővel bővült. Molnár 
Ildikó –korábban már végezte az anyakönyvezést- e feladatai mellett a 
lakcímfiktiválással kapcsolatos feladatokat is átvette az Általános Igazgatási Csoport 
csoportvezetőjétől. 

 
2. A Kereskedelmi Csoport létszáma 1 fővel csökkent 2008. január 1. óta. Jelenleg a 

csoportvezetővel együtt 3 fő látja el a kereskedelmi ügyintézői feladatokat. A létszám 
bővítése, új kolléga felvétele érdekében pályázat kiírására került sor.  

 
3. Az új iktatóprogrammal kapcsolatos tapasztalatok szerint az Iktató Csoport 

munkatársainak leterheltsége jelentős, az iktatás menete lassúbb a korábbinál. A 
postázás során is megnövekedett a kollégák leterheltsége, a kimenő és bejövő posta 
számítógépben történő rögzítése jelentős feladat, melyet az egyébként 4 fővel működő 
postázó részleg az év elején általában 2 fővel kellett megoldjon a munkatársak 
folyamatos betegsége miatt. Az iktató programot fejlesztő céggel az Informatikai 
Iroda vezetője napi szintű kapcsolatot tart, az együttműködés jónak mondható, a 
problémákat igyekeznek mielőbb megoldani.  

 
4. Az elmúlt testületi ülés óta a folyamatban lévő 2 közbeszerzési eljárásból a Csepel-

Háros beépítésre szánt területté minősítéséhez szükséges intézkedések 
megalapozásához előzetes városrendezési tanulmány készítése tárgyú eljárásban az 
eljárást lezáró döntést az egyik ajánlattevő – Schőmer Műterem Kft. – megtámadta. A 
nyertesként kihirdetett Diverzum Térprojekt Bt. és Város és Ház Bt. konzorcium 
ajánlattevővel a szerződés – tekintettel arra, hogy a Döntőbizottság a szerződéskötést 
nem tiltotta meg – a jogorvoslati eljárás megindítása ellenére megkötésre került.  

 
A fakataszter készítése Budapest XXI. kerület fasori faállományának felmérése (I. 
ütem, fasorok) tárgyban hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű eljárásban az 
eljárás eredménye kihirdetésre került. Az eljárás nyertese a Garden Kft. lett. A 
nyertessel a szerződés megkötésre került.  

 
A 2008. március 09-ére kiírt népszavazás előkészítő feladatai nagy ütemben folynak. Jelenleg 
a szavazatszámláló bizottságok mozgósítása, új tagok toborzása történik. Az új tagok 
megválasztásáról a február 21-ei képviselő-testületi ülésre készül előterjesztés. Jelentős a 
leterheltség amiatt, hogy mindössze 6 hét áll rendelkezésre a felkészüléshez. 
 
 
Budapest, 2008. február 12. 
 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
               aljegyző 
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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. Ágazatvezetői hatáskörben végrehajtott feladat volt: 

- A 2008. évi költségvetés tervezéshez kapcsolódó feladatok, 
- A „Csepelért” díj előterjesztésének elkészítése,  
- A 2008. 03. 09-i népszavazáshoz kapcsolódó feladatok szervezése, 
- A nőnapi rendezvény lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása. 
 

2. Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

- A 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásához kapcsolódó feladatok elvégzése, 
- 4 üres álláshelyre pályázat kiírási feladatok elvégzése,  
- 2 fő OKJ-s továbbképzésének lebonyolítása,  
- 1 fő köztisztviselő felvételével, kapcsolatos feladat ellátása, 
- A január havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, 
- Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2008. február 

hónapra, és a megbízási szerződések visszaigazolása január hónapra.  
 

Budapest, 2008. február 14. 

 

        Tisztelettel: 

 

 

         Papp Gyuláné 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A legutóbbi (2008. januártól 24-február 15-ig) Képviselő-testületi ülés óta 
a Városrendezési Irodát érintő munkákról, a fontosabb eseményekről az 
alábbiakban adok tájékoztatást 

 
Február 4. 

- Budapest Csepel Főépítész és munkatársai Ferencváros főépítészével és 
munkatársai egyeztetést tartottak az IVS tematikáról, melynek keretében 
megismerték Ferencváros IVS-ét.  

- FŐMTERV IVS egyeztetés, a főépítész a FŐMTERV Zrt. munkatársaitól a 
IVS készítéséhez egyeztetéseket folytatott a csepeli csatornahálózat 
tervezésének állásáról és átvette azok jelenlegi terv szintű 
adatszolgáltatását. 

 
Február 6. 
 

- Orosz Ferenc alpolgármesternél Magyar László úr kérésére az IVS-el, a 
Csepel Önkormányzat által készítendő pályázatokkal kapcsolatosan 
megbeszélés volt, melyet továbbá részt vett Gergely István VKB elnök, 
Szenteczky János CSEVAK Zrt vezérigazgatója. A megbeszélésen a Kt. 2008 
januári ülésének döntéseinek végrehajtásáról, a készítendő munkák 
tematikájáról esett szó.  

- A csepeli tanuszoda tárgyában Orosz Ferenc alpolgármester kérésére az 
SBGK Ügyvédi Irodában dr. Szamosi Katalin ügyvéddel Dr Polinszky Tibor 
döntés előkészítő megbeszélést tartott.   

- Az IVS készítése és az azzal összefüggő szakértői és monitoring feladatokra 
Dr. Hitesy Ágnes, Séra Zsolt és Szlávik Zoltán a főépítésszel egyeztetést 
tartottak, a feladat tartalmáról az önkormányzat, valamint Hitesy és 
Bartucz Kft. közötti szerződés módosíthatósága tárgyában. 

 
Február 7. 

- A HÁROS tervezői egyeztetés kezdődött, melyre a terület önkormányzati 
képviselője, Dr. Kiss B. Mihály úr, Gergely István VKB elnök meghívást 
kapott. Az egyeztetésen a tervezők részletesen beszámoltak az eddigi 
adatgyűjtések eredményeiről, bemutatták e feladatrész dokumentálásának 
módját.  

- Szent Imre tér TERVEZŐI egyeztetést szervezett Kiricsiné Kertész Erika 
főkertész, melyen a főépítész jelenlétében az engedélyezési terv hatósági 
és civil szervezeti véleményeinek következményeit tekintették át a 
tervezőkkel.  

- IVS Munkaindító megbeszélést hívott össze a főépítész, abból a tényből 
kiindulva, hogy a tervezői szerződés a Városkutatás Kft-vel aláírásra került. 
Az indító megbeszélésen mind a V Kft, mind a Városrendezési Iroda 
munkatársainak a feladattal kapcsolatos munkamegosztásáról a szoros 
munkavégzési határidőkről, adatszolgáltatási és a kapcsolattartási 
kérdésekről esett szó. 

 
Február 8. 

- Csepel Városközpontjában tervezendő parkolólemez tervegyeztetése 
történt, CSEVAK Zrt. szervezésében a Városrendezési Irodán a Közlekedés 
Kft. és altervezői bevonásával, ahol a tervezők több építészeti és 
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közlekedési megoldást mutattak be. A terveket a jelenlevők rangsorolták, 
és megbeszélték a tervdokumentáció véglegesítésének területi-és tartalmi 
követelményét.  

- Wallis Rt. Képviselői a korábban kiadott főépítészi szakvélemény 
egyeztetését kérték, mely a Szabadkikötő út mellett tervezett iroda 
épületükre vonatkozott. Egyetértésre kerültek abban a vonatkozásban, 
hogy erre az ingatlanra szabályozási terv szerinti „kereskedelmi” épület 
elhelyezésére van mód.  

 
Február 11. 

- A Wellness Park fejlesztésével kapcsolatos egészségügyi hatástanulmány 
elkészítését „Irányító Testület” alakuló ülésével kapcsolatos, szerződéssel 
összefüggő adminisztratív feladatok egyeztetésre került sor a 
MEDICONSULT Kft-vel, melyről külön jegyzőkönyv került aláírásra. 

- Tekintettel arra, hogy a Gyüre Építész Iroda és az Önkormányzat között 
aláírásra került MOSOLYLIGET Szabályozási Terv készítésére vonatkozó 
szerződés, a Gyüre Építész Irodán – altervezők bevonásával – a Megbízó 
(Trafalgar Kft.) jelenlétében tervindító megbeszélésen rögzítésre kerületek 
a kiindulási és tervezési paraméterek. A megbeszélésről külön emlékeztető 
készült. 

 
Február 13. 

- A BURATTINO Iskola igazgatójának kérésére, az iskola tornatermének 
elhelyezése tárgyában egyeztetést kezdeményezett a főépítésszel, melyen  
a tervező bemutatta az elhelyezés négy változatát, melyből a követendőt a 
főépítész megjelölte.  

 
Február 14. 

- IVS munkaértekezlet: széles körű meghívottak és (bizottsági elnökök, 
altervező szakértők) a Városkutatás Kft. között az előre megadott tematika 
és ütemterv szerint a IVS tartalmi kérdéseit szakmapolitikai szempontok 
szerint megvitatták. Az értekezletről a Városkutatás Kft. emlékeztetőt 
készít.  

 
Február 15. 

- Az ÖKO Rt. kérésére egyeztetést tartott a főépítész és munkatársai az RSD 
kiemelt projekt tárgyában. Az egyeztetés főbb pontjai Csepel közigazgatási 
területeit érintően:  

o -zagyiszap elhelyezés,  
o Dél-Pesti Szennyvíztisztító vizének Csepelen történő átvezetése a 

Nagy-Dunáig,  
o az RSD partján történő távlati fejlesztések,  
o vízfelület használat kérdései.  
(a megbeszélés konzultációs jellegű volt, arról írásos anyag nem 
készült). 

- A főépítész a Városkutatás Kft. képviselőjével IVS készítés kapcsán interjút 
készített a Kereskedelmi és Ipar Kamara csepeli tagozatának vezetőjével 
Kabódi Ferenccel. 

 
Budapest. 2008. 02. 15.  
            Dr. Polinszky Tibor 
             főépítész 
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Csepeli Szociális Szolgálat 
 
 
A 236/2007.(III.26.) KT határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
Csepeli Szociális Szolgálat létrehozása óta eltelt időszakban végzett tevékenységéről a 
Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságának januári ülésére részletes tájékoztatót 
készítettünk, melyet a szakbizottság 12/2008.(I.14.) SZLEB számú határozattal 
egyhangúlag jóváhagyott. A bizottság ugyanezen ülésén elfogadta az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint Szakmai Programját is. 

Az átszervezés végrehajtásával kapcsolatos további kérdésekről az önkormányzat szociális 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló keretében fogunk tájékoztatást adni illetve 
javaslatokat előterjeszteni, amely beszámolót a Képviselő-testület az elfogadott munkaterve 
szerint 2008. májusában tárgyal. 

 
Lombos Antal s.k.
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 
 
I. Egészségügyi Szakrendelő és Mentőállomás 
 
A mentőállomás rekonstrukciója az Országos Mentő Szolgálat beruházásában 
befejeződött. A mentőállomás körüli parkoló építését lényegében befejeztük, 
tavaszra már csak a beton festések és a zöld területek kialakítása maradt.  
 
 
II. Csepeli Gerincút I. ütem 
 
A Fővárosi Önkormányzat  részére az önkormányzati tulajdonú területek átadási 
folyamata megkezdődött. Megszülettek a testületi döntések, az átadási jegyzőkönyv 
és a megállapodás előkészítés alatt van. 
 
III. Teherforgalmi Elkerülő út 
 
A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációkat. A műszaki dokumentumok elkészültek, azokat a Földhivatal 
folyamatosan záradékolja. 
A CSEVAK Zrt. a még álló épületek bontását folyamatosan végzi.   
 
IV. Főtér rekonstrukció I. ütem (KMOP 5.2.2. /B Funkcióbővítő rehabilitáció) 
(POHI bővítéses felújítása és a Szent Imre tér kertészeti felújításának II. üteme) 
 
2008. év februárjában folytatjuk az új közösségi funkciókkal is ellátott elképzelésünk 
kétfordulós pályázatra való előkészítését a 2008. 04. 25. –i beadási határidőre. 
 
V. Csepel-Portál 
 
A támogatói szerződés lezárását követően a portál üzemeltetését az Informatikai 
Iroda munkatársai végzik. 
 
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. február hónap első felében 
kapjuk meg. A projekt szakmai és pénzügyi szempontú zárása ezzel megtörtént, a 
következő két évben monitoring kötelezettségeink vannak, az érintett intézmények 
energia-megtakarítás mutatóit jelentenünk szükséges a pályázat kiírója felé.  
Az UNDP megvalósíthatósági tanulmányok alapján az OSZI vizsgálja az intézmény-
felújítási pályázatokon való részvétel lehetőségét.  
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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. áprilisában 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 céggel kötendő 
szerződés aláírása. 
 
VIII. URBACT városi közlekedés elősegítése és városrehabilitációs panel 
programok 
 
A) URBACT városi közlekedés elősegítése program: a program szakmai és pénzügyi 
szempontú zárása megtörtént. A támogatási kérelem benyújtásra került 15.014,75 € 
összegben a projektvezető görög partnerhez. 
 
B) URBACT városrehabilitációs panel program: a program szakmai és pénzügyi 
szempontú zárása megtörtént. A támogatási kérelem benyújtásra került 13.997,14 € 
összegben a projektvezető lengyel partnerhez. Ezt megelőzően a program keretében 
2007. június hónapban lebonyolított csepeli konferencia szervezési költségeit 
2.094,00 € összegben már megkaptuk a projektvezető partnertől. Ez utóbbi összeg 
nem része a 13.997,14 € támogatásnak, így az elnyert támogatás összege a 
program keretében: 16.091,14 €.  

 
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 az 
előkészítéssel együtt 

Folyik a 
pályázat 
előkészítése 

2.140.000 - - 

2. 

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

Folyik a 
geotermikus 
energia 
felhasználását 
célzó pályázat 
előkészítése 

550.000 - - 

3. 

E-hivatal, e-
önkormányzat, ASP 
szolgáltatás 
megvalósítása 

Folyik az üzleti 
alapú modell 
előkészítése 

510.000 - - 

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=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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4. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
kidolgozása 

Nyert, a 
támogatást két 
ütemben 
megkaptuk  

15.360 3.072 5 

5. 

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

A pályázatot 
formailag 
befogadták  

23.400 2.340 10 

6. 

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

A pályázatot 
formailag 
befogadták 

27.060 2.706 10 

7. 

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

A pályázatot 
formailag 
befogadták 

359.686.104 71.937.221 5 

8. 

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

A pályázatot 
formailag 
befogadták 

97.849.462 19.569.893 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) 
 
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: 
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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, 2008.02.13. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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  Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tóth János képviselő úr 37. számú Javaslat a TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK RT. által fizetett 
adomány összegének átvezetésére; az Önkormányzat Infrastruktúra Keretéhez tartozó 
számlára című önálló képviselői indítványához az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A TESCO és az Önkormányzat közötti kapcsolattal összefüggő ügyeket a képviselő-testület 
több ülésén, több alkalommal tárgyalta. 
A TESCO végül egyoldalú jognyilatkozattal, két intézkedéssel külön-külön intézkedett az 
Önkormányzat felé a pénz számlára utalásáról. 
Az átutalt összegek a számlára utalást követően a gazdálkodásba bevonásra kerültek.  
Az Önkormányzat képviselő-testülete és - felhatalmazás hiányában - a polgármester sem tett 
olyan ígéretet, amellyel teljesítés végrehajtási határidejére vállalt volna kötelezettséget. 
Nincs olyan szándékról, elképzelésről tudomás, amely az elkerülő út későbbi 
megvalósításának szándékát megkérdőjelezné, vagy azt elvetné, sőt minden a testület által 
elfogadott fejlesztési elképzelés sarokköve az út megvalósítása a legrövidebb időn belül.  
A polgármester és a jegyző által a tárgyi ügyhöz kapcsolódóan aláírt nyilatkozat csak annak 
igazolására szolgált, hogy a TESCO az adókedvezmény iránti igényét érvényesítheti.  
A szándék változatlansága miatt az adomány jelenlegi módon történő kezelése nem 
jogszerűtlen, azt egyébként első pillanattól fogva a képviselő-testület döntötte el. Sőt a testület 
az azóta elfogadott költségvetési rendeleteivel ennek támogatottságát kinyilvánította. A 
testület döntését mindenesetben úgy hozta meg, hogy az összeg kezelésének módjáról 
tudomása volt, hasonlóan a lakáselidegenítési bevétel kezeléséhez és egyébként e testületi 
döntéseket a rendeleteket felülvizsgáló külső szervek egyike sem kifogásolta meg. 
Természetesen a képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatainak támogatásáról 
dönthet, ebben az esetben az un. „északi pénzből” meghatározott összeg a meghatározott 
alapba elkülönítésre kerül. 
A határozati javaslat elutasítása a jelenlegi helyzet fenntartását jelenti, de nem jelent 
jogellenes állapotot. 
 
B u d a p e s t, 2008. február 19. 
 
 

Dr. S z e l e s  Gábor 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság 
 
 
  Tisztelt Bizottság! 
 
A Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság 2008. február 12-én tartott ülésén 8 igen 
szavazattal a 24/2008. (II. 12.) PEKB számú határozatával döntött Kál Károly indítványáról, 
mellyel a bizottság „felkéri a polgármestert jelen előterjesztés alátámasztásához jogi 
szakvéleményt csatoljon be.”  
 
Ezúton tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy logikailag lehetetlen feladat elvégzésére adott 
felkérést, ugyanis az anyag előterjesztője Tóth János önkormányzati képviselő úr, aki helyett 
nekem kellene az önálló képviselői indítványa jogi megalapozottságát indokolni, 
alátámasztani.  
 
Amennyiben a felkérés jogi vélemény készíttetésére vonatkozott volna, természetesen a 
határozatot végre tudnám hajtani, az azonban nem okvetlenül eredményezné az előterjesztés 
jogi alátámasztását. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a fenti indok elfogadásával egyidejűleg a határozat 
felülvizsgálatáról döntsön. 
 
B u d a p e s t, 2008. február 19. 
 
 

T ó t h  Mihály 

http://www.csepel.hu/
http://www.budapest21.hu/
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