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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
2008. február 22.  
A polgármester fogadta a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének helyi szinten 
megválasztott új vezetőit. 
 
2008. február 25.  
Állománygyűlést tartott a kerületi Rendőrkapitányság, melyen részt vett a polgármester is, aki 
megköszönte a Rendőrkapitányság 2007. évben végzett munkáját és szólt a 2008. évi költségvetési 
kérdésekről. 
 
2008. február 26.  
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester a FADESA vezetőivel tárgyalt az északi terület 
fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről. 
 
Intézményvezetői értekezlet 
Ágazatunk intézményvezetői értekezletet tartott a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, 
melyen először Tóth Mihály polgármester ismertette a 2008-as költségvetést és annak előkészítését 
ismertette. Ez után Becsei Dénes ágazatvezető a költségvetés ágazatunkat érintő kérdéseiről, 
valamint az igények és a tények közötti különbségekről beszélt. Befejezésül aktuális kérdésekről esett 
szó. 
 
Kiállítás megnyitó a Kék Iskola Galériában 
A Kék Iskola Galériában Urbán Gyula író, rendező nyitotta meg hat művész, Gvardián Ferenc, Varnyú 
István szobrászművészek, valamint Horváth Csaba Lajos, Mérey Szilárd, Pálos Miklós és Hudastek 
László festőművészek, az az a „416. CSOPORT” kiállítását. A tárlat március 18-ig tekinthető meg. 
 
2008. február 27. 
A katasztrófavédelem fennállásának 73. évfordulója alkalmából országos katasztrófavédelmi 
konferencián vett részt a kerület polgármestere. 
 
A Weiss Manfréd Dél-pesti Térségi Integrációs Szakképző Központ létrehozásával kapcsolatosan 
tájékozódott a polgármester a XX. kerületi Polgármesteri Hivatalnál. 
 
2008. február 28. 
Bizottsági elnöki értekezleten áttekintették a március 20-i testületi ülés napirendjeit. 
 
Az összevonásra tervezett két iskola (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Karácsony Sándor 
Általános Iskola) igazgatójával tárgyalt a polgármester. A beszélgetésen részt vett Zanati Béla az 
OKISB elnöke és Becsei Dénes az OMISÁ ágazatvezetője. A beszélgetés témája az összevonás 
előkészítésének eddigi tapasztalata volt. 
 
2008. február 29. 
A polgármester részt vett a Csepeli Sportbálon. 
 
2008. március 1. 
A Csepeli Munkásotthonban tartották a Bölcsődei Alapítványok farsangi báljukat. 
 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola bálján részt vett a polgármester. 
 
2008. március 3.  
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK-ban 
Rendhagyó kiállítás megnyitónak voltak tanui mindazok, akik ezen a napon ellátogattak a Nagy Imre 
ÁMK-ba. Tóth Tímea festőművész nem adott címet képeinek. A megnyitóra érkező gyermekeknek az 
volt a feladatuk, hogy kellemes jazz zenét hallgatva nézzék meg az alkotásokat, és legalább két 
képről írják le benyomásaikat és adjanak nekik címet. Körömi Gábor, az Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója olvasott fel részletet a Beat Költők Antológiájából, majd Geisbühl Tünde, az iskola 
művésztanára megnyitó beszédében mondta el a kiállítás anyagának önmagára és a gyermekekre 
gyakorolt hatását. Végezetül a gyermekek által adott címeket felragasztották az alkotások alá. 
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2008. március 4.  
Rendkívüli testületi ülést tartottunk a Weiss Manfréd Dél-pesti TISZK létrehozása tárgyában. 
 
Művészeti Társalgó 
A „Csepeliek Művelődéséért” Közalapítvány Művészeti Társalgó estjét tartotta a Nagy Levin 
étteremben. Az est vendégével Frenák Pál táncművész, koreográfussal, a Compagnie Pal Frenak 
társulat művészeti vezetőjével Dukai Nagy Ádám beszélgetett. A külföldön lényegesen jobban ismert 
és elismert francia-magyar társulat igen szuggesztív vezetője élvezetes programot biztosított a 
megjelenteknek. 
 
2008. március 5.  
A polgármester és az önkormányzat több vezetője, képviselője részt vett Kalmár Lajos volt 
önkormányzati képviselő temetésén. 
 
Második ülését tartotta a kerületi sportkoncepciót előkészítő munkabizottság. 
 
Kiállítás megnyitó a Galéria 21.-ben 
Nagy létszámú közönség előtt Orosz Ferenc alpolgármester nyitotta meg a Réti Pál fotóklub 
hölgytagjainak „Nők a kamera mögött” című kiállítását a Csepeli Munkásotthonban. A megnyitót egy 
dél- amerikai zenekar, a Meditation együttes játéka színesítette. A tárlat március 20-ig tart nyitva. 
 
Kiállítás megnyitó a Helytörténeti Gyűjteményben 
Az 1838-as dunai árvizet és Csepel 170 éves újjászületését bemutató kiállítás nyílt a Csepeli 
Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjteményében. A megnyitón köszöntőt mondott Orosz Ferenc 
alpolgármester, majd Maár Katalin muzeológus és Dr. Bolla Dezső helytörténész mutatta be a kiállítás 
anyagát. Az eseményen közreműködött M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész. 
 
2008. március 6.  
A csepeli Polgári Kör soros rendezvényén Habsburg György a Magyar Vöröskereszt elnöke volt a 
vendég. 
 
Kiállítás megnyitó a Csepel Galériában 
A Csepel Galéria Művészetek Házában Dr. Fleedy Balázs művészeti író nyitotta meg Ikafalvi Farkas 
Béla, a látogatókra erős hatást gyakorló, meditatív konstrukciójú, sajátos formavilágú, individuálisan 
alkalmazott akvarell – technikával készült képeiből rendezett kiállítást. A megnyitót a Secundum 
zenekar dalai tették élvezetesebbé. A tárlat március 28-ig tekinthető meg. 
 
2008. március 10-13. 
Bizottsági ülések. 
 
2008. március 11.  
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester a BKV két vezetőjével, Bosnyák Gyula és Somodi 
László vezérigazgató-helyettesekkel, valamint munkatársaikkal tárgyalt. A BKV vezetői tájékoztatást 
adtak a BKV gazdasági helyzetéről, a XXI. kerületi tömegközlekedéssel kapcsolatos tervezett 
változásokról. A tárgyaláson a polgármester megerősítette korábban már a Csepel újságban, a Csepp 
TV-ben, az önkormányzat honlapján és több országos médiában is közölt álláspontját: a csepelieket 
nem érheti hátrány a budapesti közlekedésben tervezett változások miatt! A kerület vezetői 
elfogadhatatlannak tartanak mindenfajta járatcsökkentési javaslatot, és a főváros jelenlegi 
tömegközlekedési helyzete miatt nem értenek egyet a BKV közösségi közlekedést érintő szolgáltatás-
csökkentési elképzeléseivel sem. 
 
A Csepeli Munkásotthonban nőnapi rendezvényt tartottak. Az előadás címe: Mezítláb a parkban. Az 
önkormányzat vezetői virággal köszöntötték a hölgyeket. 
 
Március 15. Kupa Sakk verseny 
A Csepel SC Szabadidő Klubjában 24 felnőtt versenyzők részvételével rendezett verseny eredménye: 
1. Kővágó István,   2. Diósi István,  3. Varnyu Ferenc 
 
2008. március 12. 
A parkolási koncepció, illetve a rendelet elkészítésével kapcsolatosan létrejött munkabizottság ismét 
ülésezett a polgármester vezetésével. A bizottság megállapodott a rendelet elkészítésével 
kapcsolatos további feladatokban. 
 
2008. március 13. 
A kerületben megjelenő, illetve működő sajtó, TV szerkesztőségei vezetőit és munkatársait 
köszöntötték a Magyar Sajtó Napja alkalmából. 
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A Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola Manfeld P. Galéria felavatási ünnepségén részt vett és 
beszédet mondott a polgármester. 
 
Az önkormányzat tisztségviselői a kerület egyházi vezetőit, a lelkészi kör tagjait fogadták. 
Tájékoztatást adtak az önkormányzat helyzetéről, a 2008. évi költségvetési elképzelésekről. Az 
egyházi vezetők köszönetet mondtak a 2007. évi támogatásért. 
 
2008. március 14.  
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 106. évfordulója alkalmából szervezett programok 
A programsorozat az Áruház téren kezdődött, ahol a tér különböző pontjain elhelyezett 12 tablón 
mutatatták be a forradalom és a szabadságharc legfontosabb eseményeit. Fél kettőtől a Nagy Imre 
ÁMK aulájában a kerület általános- és középiskolás diákjai részére kokárdát és transzparenst készítő 
kézműves foglalkozást tartottak. Az itt készült transzparensekkel 15.30 órakor a Mátyásföldi Lovas 
Egylet huszárainak felvezetésével a résztvevő diákok átvonulnak a központi ünnepség helyszínére a 
Petőfi szoborhoz. E közben 14 órakor a Polgármesteri Hivatalban került sor az Idei Csepelért – díjak 
átadására. A képviselő testület döntése alapján 2008-ban dr. Bálványossy Péter orvos, dr. Hricsovinyi 
István ügyvéd, Kovács-Paládi Barnabásné klubvezető, Molnár Sándor, a Rózsa utcai Kutyakiképző 
Iskola vezetője, Prodán Gábor Péter görög katolikus lelkész, parócius, tiszteletbeli esperes; Végh 
József, Csepel erdélyi testvértelepülésének Vámosgálfalvának polgármestere, valamint a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága  és a Csepel Táncegyüttes részesült a 
kitüntetésben. Itt köszöntötték a Történelmi diákpályázat győzteseit is.  A 16 órakor kezdődő központi 
ünnepségen a Teatro Társulat és a Csepel Táncegyüttes műsorát követően Dr. Bolla Dezső, a 
Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség után 
fáklyás felvonulás keretében koszorúzták meg Kossuth Lajos, Gr. Széchenyi István és Táncsics 
Mihály emléktábláját, valamint Deák Ferenc szobrát. 
  
Kiállítás megnyitó a Csepel Galériában 
A Csepel Galériában Végh József Vámosgálfalva polgármestere és Orosz Ferenc alpolgármester 
nyitotta meg Dr. Polinszky Tibor, Csepel főépítészének fotóiból rendezett, „Ember – Táj – Épület” – 
testvérvárosunk Vámosgálfalva című kiállítását. A megnyitón közreműködött M. Hajtun Zsuzsa 
zongoraművész és Szentkirályi Aladár hegedűművész. 
 
2008 március 16.  
Kiállítás megnyitó az Erdei Éva Galériában 
A Király-Erdei-Műhelyben Erdei Éva köszöntője után, Sárkány István festőművész nyitotta meg Dobos 
Éva  grafikusművész „Fiktív terek” című kiállítását. Az eseményen közreműködött Némedy Rita Júlia 
énekes. 
 
2008. március 18. 
Az ÁMK Galériájában a dunaújvárosi Pats József E-Z Zóna című kiállítását nyitották meg. A 
rendezvényen részt vett Dunaújváros polgármestere is. 
 
2008. március 19. 
A Fővárosi Kerületi Koordiánicós Bizottsága a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban tartott a 
kerületek polgármesterei részvételével megbeszélést. A kerületet a polgármester képviselte. 
 
 
Kerületi Diákolimpia versenyek: 
 
Általános Iskola versenyek: 
2008. március 02. – 20.-ig: Labdarúgás I.-II-III. korcsoportban 
Selejtezők a Vermes Miklós, a Nagy Imre ÁMK, a Kazinczy Ferenc és a Mátyás Király Általános 
Iskolákban.      
A döntő: az ÁMK-ban  
 
Középiskolás versenyek: 
2008. február 20.:  Jégtörő Mátyás Sportverseny  
Kossuth L. Középiskolában erőemelés (fekve nyomás) sportágban egyéni és csapatverseny zajlott. 

 
2008. március 11.: Március 15. Kupa   
Kossuth L. Középiskolában Streetball sportágban fiúk és lányok 3 fős csapatai versenyeztek. A 
sportdélutánon valamennyi kerületi középiskola tanulója részt vett.  

 
Természetjáró Szakosztály Túrái  
A természetjáró szakosztály február 23-án Keszthelyre és Balatonszentgyörgyre kirándult. 
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 Az önkormányzat az intézményeiben és a hivatalban dolgozók, valamint az önkormányzati 
képviselők 2008. február havi juttatásainak kifizetéséhez 221.183.630,-Ft rövidlejáratú 
munkabérhitelt vett igénybe, a következők szerint: 

 
-  2008. február 29-én                 42.328.420,-Ft-ot 
-  2008. március 3-án                178.855.210,-Ft-ot  
 

 A csatolt „Tájékoztató” táblázatban bemutatjuk az elmúlt időszakban kapott központi 
költségvetési támogatás pótelőirányzatait. 

 
 A Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság március 11-i ülésén saját 

hatáskörben: 
− tagokat delegált a CSEVAK Zrt. által bonyolított közbeszerzések állandó bíráló 

bizottságába, 
− jóváhagyta a Csatornázott földutak szilárd burkolattal történő kiépítése a kötött 

felhasználású normatív támogatás terhére Beszerzési Program és Célokmányát, 
− egyetértett a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén 

útépítési munkák elvégzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásához elkészített ajánlati 
felhívás és dokumentáció tartalmával, 

− jóváhagyta a „Vezetékes távközlési (telefon- és internet) szolgáltatás beszerzése” tárgyú 
beruházási program és célokmányt, 

− egyetértett a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási határán belül 
zöldterület fenntartási és karbantartási feladatok ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési 
eljárásához elkészített ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmával, 

− egyetértett a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási határán belül 
fasorfenntartási feladatok elvégzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásához elkészített 
ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmával. 

 
 Az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság a 2008. március 7-ei, 

rendkívüli ülésén átruházott hatáskörben döntött a szavazatszámláló bizottsági tagok és 
póttagok áthelyezéséről. A 2008. március 13-ai, rendes ülésén elvégezte a képviselők 2008. 
évi vagyonnyilatkozatainak vizsgálatát. 

 
 Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a március 11-i ülésén saját hatáskörben 

egyetértett az ifjúsági feladatok támogatására elkülönített céltartalék 2008. évi költségvetési 
tervezetével. 

 
 A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság a március 10-i ülésén saját hatáskörben: 

− egyetértett a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasznált keretösszeg 
megállapításával, 

− 16 csepeli család számára összesen 1.888.165,- Ft lakásfenntartási kiadások körében 
keletkezett hátralékok rendezéséről döntött. 

 
 A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Erdősor lakótelep parkolási 

rendjének kialakításáról szóló előterjesztés alapján - a március 12-ei ülésén - saját 
hatáskörben úgy döntött, hogy az Erdősor utcai lakótelep forgalmi rendjét a bemutatott 
engedélyezési tervvel összhangban alakítja ki. 

 
 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI 
 

Március 25. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Március 26. 18,30 Nyilvános telefonos fórum a Csepp TV-ben a 

tisztségviselők részvételével. 
Március 27. 13 óra Bizottsági elnöki értekezlet. 
Március 27.-Április 3.  Kerületi Művészeti Szemle. 
Március 31. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Polgármesteri fogadóóra. 
Április 2. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 17 óra BKKÖSZ Közgyűlés a XXIII. kerületi 

Polgármesteri Hivatalban. 
Április 7. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
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Április 7-10.  Bizottsági ülések. 
Április 8.  Kiállítás a KÉK Galériában. 
Április 10.  10 óra GK ülése. 
 17 óra Kiállítás a Csepel Galériában. 
Április 14. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Április 16. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
Április 17. 9 óra Képviselő-testületi ülés. 

 
 
 
Budapest, 2008. március 18. 
 
            
         Tóth Mihály 



1./ a 217/1998. (XII.30) Korm.rendelet 53. § (2) bekezése alapján a helyi önkormányzatok számára biztosított  pótelőirányzatokról 2008. február 29-ig, 
2./ a 2008.évi költségvetési rendelet 8.§ (2) bekezdésben a Polgármesterre átruházott jogok alapján történő előirányzat-módosításról 2008.február 29-ig,
3./ a 2008.évi költségvetési rendelet 7.§ (1) bekezdésben a Polgármesterre átruházott rendelkezési jog alapján történő előirányzat-módosításról 2008.február 29-ig, 

ezer Ft-ban
Bevétel

Sor- Megnevezés Központosított Személyi Egészségügyi Dologi Műk.célú pe. Szoc.pol. Kerületi Tartalék
szám előirányzat juttatás hozzájárulás kiadás átadás 

áll.kívülre
és egyéb 
pénzb.j.

beruházás

1. Központosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal
Lakossági  közműfejlesztési hozzájárulás 16 16
Kisebbségek önkormányzatok mműködésének támogatása 1 943 1 943
Központosított előirányzatok összesen: 1 959 0 0 1 943 0 16 0 0

3. Tartalékok  felhasználása

Polgármesteri Hivatal (1.számú Polg. int.) 240 -240

Tartalékok felhasználása összesen: 0 0 0 240 0 0 0 -240

Mindösszesen: 1 959 0 0 2 183 0 16 0 -240

Budapest, 2008. március 17.
   

Tájékoztató 

Kiadás
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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: 
 
Igazgatási Iroda 
 

1. 2008. március 1. napjával a Kereskedelmi Csoport ismét 4 fő ügyintézővel működik, 
az üres álláshely betöltésre került.  

 
Az elmúlt testületi ülés óta a Kereskedelmi Csoport munkatársai 17 esetben 
helyszíneltek. 
10 esetben utóellenőrzést végeztek, 4 helyszíni ellenőrzés folytattak le és 3 esetben 
feljegyzést készítettek, tekintettel arra, hogy a helyszínen nem tartózkodott senki. 
Az ellenőrzés eredményeképpen előre láthatólag 5 üzlet bezárásra kerül, 3 üzlet 
ideiglenes bezárásra kerül, 2 esetben a tevékenység végzését megtiltó határozat fog 
születni és 2 esetben eljárási bírságot fogunk kiróni, mert a korábbi tiltó határozatunk 
ellenére is működött a telep. 

 
2. Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői az elmúlt testületi ülés óta 16 anyakönyvi 

eseménynél működtek közre.  
 

3. Az új iktatóprogrammal kapcsolatos tapasztalatok változatlanok, az Iktató Csoport 
munkatársainak leterheltsége jelentős, az iktatás menete lassúbb a korábbinál, ami az 
ügyintézők munkáját is nehezíti.   

 
4. Az elmúlt testületi ülés óta a Csepel-Háros beépítésre szánt területté minősítéséhez 

szükséges intézkedések megalapozásához előzetes városrendezési tanulmány készítése 
tárgyú eljárás ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban az Önkormányzat számára 
kedvező döntés született, a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága 
2008. február 15-én kelt D.17/6/2008. számú határozatával a Schömer Műterem 
Településrendezési és Építészeti Kft. jogorvoslati kérelmét elutasította. 
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Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 

1. Okmányirodánkon a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása és ugyanezen 
időszak alatti 4-5 kolléga tartós (kb.: 1 hét) betegsége miatt a már időponttal 
rendelkező ügyfelek kiszolgálása fennakadásokat okozott.  

2. Ezzel együtt az egy feladatra kiadható időpont, az eddigi 5-10 napról, kb.: 3 hétre 
tolódott ki. 

 
Városépítési Iroda 
 

1. Az Iroda 2008. március 1-től két fő létszámhiánnyal működik, a pótlásra februárban 
kiírt álláspályázat eredménytelennek bizonyult. A megfelelő új munkatárs felvétele 
céljából márciusban újabb álláspályázatot szükséges kiírni. 

2. 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 – 2008. 
március 11-én kiadásra került, jogerőre emelkedése után a beköltözés megkezdhető. 

3. A március elsejei hétvégén bekövetkezett szélvihar-károk bejelentés utáni felmérése 
folyamatban van. Környezetvédelmi Csoportunk a sérült, kidőlt fák kapcsán 
intézkedett, míg az Építéshatósági Csoport munkatársai a tartószerkezetileg sérült 
épületeket méri fel, majd elkészítik a veszélytelenítést elrendelő határozatot. 
Lakóépületből kiköltözést nem kellett elrendelnünk, ám a Polgármester Úrhoz 
benyújtott vis-maior támogatási kérelmek elbírálásában közreműködünk. Közterületi 
ügyintézőnk a sérült/kidőlt kresztáblák helyreállítása iránt intézkedett az FKF Zrt. felé. 

4. A Simon Bolivar sétányon és a Csillagtelepen új parkolóhelyek kialakítására, valamint 
parkolóhely-rekonstrukciós munkákra adtunk építési engedélyt a CSEVAK Zrt. 
kérelmére, melyek jogerőre emelkedtek. Az Erdősor utcai lakótelepre is benyújtásra 
került az engedélyezési tervanyag, mely a márciusi VFKB ülésen napirendre kerül. Az 
engedélyezési eljárásba bevonásra kerülnek a társasházi közös képviselők is. 

5. A II. Rákóczi Ferenc út 94-104. előtti parkoló lemez építési engedélyezési anyagát a 
CSEVAK Zrt. engedélyezésre benyújtotta hatóságunkhoz, melyre a Közép-
Magyarországi Közigazgatási Hivataltól eljáró hatóság kijelölését kértük. 

 
 
Március 9-dikén rendben lezajlott az országos ügydöntő népszavazás. A szavazás napján 
rendkívüli esemény nem történt. A HVI munkatársai különösen megterhelő időszakon 
jutottak túl, ugyanis 4 héttel rövidebb idő állt rendelkezésre a népszavazási teendők 
előkészítésére, mint a korábbi időszakokban. 500 fő körüli szavazatszámláló bizottsági tag és 
közel 100 fő köztisztviselő részvételének biztosítása, munkájának megszervezése, 
felkészítésük, a 70 szavazókör berendezése, stb. a napi feladatok ellátása mellett komoly 
leterheltséget jelentett valamennyiünknek. 
 
 
Budapest, 2008. március 11. 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
               aljegyző 



 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat

Ágazatvezető 
 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-4276-109                               Honlap: www.csepel.hu

E-mail:papp.gyne@budapest21.hu                             Fax:        (1)-4276-…..                               Portál: www.budapest21.hu
Iktatószám: HPÜÁG-       /2008. Hivatkozási szám: 
Ügyintéző:  Tárgy: Beszámoló 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 
részére 
  
 

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 „Csepeli sajtónapi” rendezvény lebonyolítása; 

A „Csepelért” díj átadási ünnepségéhez kapcsolódó feladatok szervezése lebonyolítása,  

A 2008. 03. 09-i népszavazáshoz kapcsolódó feladatok szervezése, 

A nőnapi rendezvény lebonyolításához kapcsolódó folyamatos feladatok ellátása. 

Kossuth Lajos u. 166. sz. helyiség felújításával kapcsolatos helyszíni bejárás, a munkák 
elvégzésének pontosítása a CSEVAK Zrt, -Hivatal- és a Vállalkozó részvételével. 

 

2. Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

3. 2008. évi illetményalap változással összefüggő bérfejlesztés előkészítése és végrehajtása  
 

4. 4 üres álláshely pályázatra beérkező jelentkezések szűrése és a felvételi elbeszélgetések 
lefolytatása (kereskedelmi ügyintéző 29 fő, belső ellenőr 6 fő, építéshatósági ügyintéző 
4 fő, városrendezési irodavezető 2 fő);  

3 üres álláshely pályázati kiírása (informatikai iroda eszközkarbantartó; 
Városgazdálkodási Iroda: - pénzügyi ügyintéző, és ügyintéző;) 

A felvételi interjúk tapasztalatai a következők. A jól képzett, gyakorlattal rendelkező 
jelentkezők amennyiben közszolgálati álláshelyet pályáznak meg,   abban az esetben több 
polgármesteri hivatalba adják le szakmai önéletrajzukat és több esetben már úgy érkeznek 
a személyes elbeszélgetésre, hogy információval rendelkeznek a budapesti hivatalok 
bérezési lehetőségeivel. Az általunk ajánlott 10%-os illetmény kiegészítő hallatán inkább 
a távolabb lévő munkahelyet választják még abban az esetben is, ha csepeli lakosokról 
van szó. A szakmai elhivatottság nem tud versenyezni az általunk megajánlott alacsony 
bérezéssel. Csak a gyakorlatlan és kevésbé képzett, a munkapiacról hosszabb ideje 
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kikerült jelentkező az, aki bármilyen felajánlott munkakört elvállal. Több jelentkező 
igazolta vissza azt a tényt is, hogy a béren kívüli juttatások is jóval kedvezőbbek a 
budapesti hivatalokban. Pl. üdülési csekket, egészségbiztosítási hozzájárulást és egyéb 
szociális jellegű támogatást – albérleti hozzájárulást kapnak a köztisztviselők.   

 

5.1 fő OKJ-s továbbképzésének lebonyolítása,  
6.3 fő továbbképzése a ROP keretében, 
7.2 fő köztisztviselő felvételével, kapcsolatos feladat ellátása, 
8.2 fő köztisztviselő kiléptetésével kapcsolatos feladat ellátása 
9.A február havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, 
10. Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2008. március hónapra, és a   

megbízási szerződések visszaigazolása január hónapra.  
 

 

 

Budapest, 2008. március 17. 

 

 

        Tisztelettel: 

 

 

         Papp Gyuláné 
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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


 14

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 

Nyertes 
pályázat 294.942.605 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 

Nyertes 
pályázat 97.342.192 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 235.954.084 Ft összegű támogatással nyert. Az így elnyert támogatás 
összege a beadott pályázatban szereplő igényelt támogatás összegéhez képest 
51.794.799 Ft-al kevesebb. A csökkentett mértékű pályázati támogatással a projekt 



 16

biztonságosan megvalósítható, a korábban tervezett szakmai tartalom így nem sérül. 
A nyertes pályázat módosított pénzügyi adatait a fenti táblázat tartalmazza. A 
pályázat keretében kialakításra kerül 3466 m turisztikai kerékpárút, közvilágítással, 
gyalogjárdával, elválasztó sövénysorral, és egy db 40 férőhelyes kerékpártárolóval a 
volt Úttörőtábor területén. A támogatási szerződés aláírásának előkészítése jelenleg 
folyamatban van.  
 
4.)    KMOP-2007-2.1.2 kerékpárutak fejlesztése kiírás keretében: Gubacsi híd- 
 Ady Endre úti kerékpárút kiépítése Csepel és Pesterzsébet 
 városközpontjai között 
 
A pályázat keretében 77.873.753 Ft vissza nem térítendő támogatást sikerült 
elnyernünk. Az elnyert támogatás összege a beadott pályázatban szereplő igényelt 
támogatás összegéhez képest 507.270 Ft-al kevesebb. A csökkentett mértékű 
pályázati támogatással a projekt biztonságosan megvalósítható, a korábban tervezett 
szakmai tartalom így nem sérül. A nyertes pályázat módosított pénzügyi adatait a 
fenti táblázat tartalmazza. Az Ady Endre út mentén tervezett kerékpárút 
hivatásforgalmi célokat szolgál, megközelítőleg 2500 méter hosszon. A pályázat 
módosított pénzügyi adatait a fenti táblázatban foglaltuk össze. A támogatási 
szerződés aláírásának előkészítése jelenleg folyamatban van.  
 
 
 
 
Budapest, 2008.03.17. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

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

 

A tervezett útépítési, út-víztelenítési munkák befejeződtek. 
 
 
A Szent László utca lakótelep, a Királymajor lakótelep lakó-pihenő övezetté való kialakítása, 
parkoló építésekkel befejeződőtt. 
A Királymajor lakótelepen a játszótér, a két dühöngő átépítési munkái folynak, melyet egy 
zöldfelületi rekonstrukció követ. 
A Csillagtelep, Simon Bolivár lakótelep lakópihenő övezetté alakítása parkolóépítésekkel 
együtt 70 %-os készültségű. Várhatóan határidő előtt átadásra kerülnek.Befejeződtek a járda-
felújítási munkák a szerződéses határidő előtt. 
 
A parkoló-felújítási munkák ütemterv szerint 95 %-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. 
 
 
A Határ út –Késmárki utca körforgalom ill. az Ady E. u - Táncsics Mihály u. 
ívkorrekciójának közbeszerzési eljárása eredményesen befejeződött. A kivitelező Penta kft-
vel a szerződéskötés folyamatban van. A kivitelezés befejezése az I. félév végére várható. 
 
A Tejút u.- II. Rákóczi út ill. az Ady E. u – Duna u. csomópontok hosszú távú megoldásának 
3-3 változatának kidolgozása, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntésének 
megfelelően , folyamatban vannak. 
Az útépítési munkák tervezése és a csapadékvíz csatornák, Ráckevei-Soroksári Dunaág felé 
történő kivezetésének tervezése az engedélyezés jogerősítésének szakaszában vannak. 
 
A 2008. február 21.-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott útépítések közbeszerzési eljárása, a 
hirdetmény feladásával elindult. 
 
A parkfenntartásra és a fasor fenntartásra vonatkozó közbeszerzési eljárás hirdetménye 
szintén feladásra kerül a Közbeszerzési értesítő részére. 
 
A Bajcsy lakótelepen a játszótér és park rekonstrukció az ütemterv szerint halad. 
A Csete Balázs lakótelep belső részének parkrekonstrukciós és játszótér építési munkáira a 
Lián kft-vel a szerződés létrejött. 
 
Budapest, 2008. március 14. 

      Zsiláné Bara Éva 
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