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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Közigazgatási területünkön – a saját és az átmenő forgalom növekedése miatt – a közlekedési 
kapacitásokat úgy észak-déli irányban, mint kelet-nyugati irányban fejleszteni szükséges. 
Az észak-déli irányú kapacitás bővítése egy regionális út megépítésével – mely a Csepel-sziget 
déli részétől indul, elkerüli a szigeti településeket, a közigazgatási határunkon kívül eléri a II. 
Rákóczi F. utat, a Vízművek mellett a gáton haladva, majd az árterületet átmetszve éri el a Rózsa 
utcát. A Rózsa utcától a Salak úton és a Mag utcán át majd a Gerincút II. illetve I. szakaszán 
haladva a Corvin csomópont elérésével (1.; 2. sz. mell.) – valósul meg. 
Az út célját és nyomvonalát tekintve egy műszaki egységet alkot, megvalósításának felelősei a 
Fővárosi Önkormányzat, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepel Szigeti 
Önkormányzatok. 
Önkormányzatunk a regionális útnak a Vízművektől a Gerincút Mag utcai csatlakozásáig eső 
szakaszának munkálataiért felelős. A 2. sz. melléklet szerint ez az útszakasz a G3 + T2 +T3+ T4 
valamint a T5 átkötő szakasz. 
A feladat teljes körű, bele tartozik 

- a műszaki előkészítés (térrajzok) 
- a területmegszerzés (értékbecslés, kisajátítás) 
- a terveztetés (eng. terv, kiviteli terv) 
- az engedélyeztetés 
- a megvalósítás teljes költségeinek biztosítása (pályázati pénzek, önrész) 
- a kivitelezés. 

 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a több önkormányzatot érintő komplex feladat 
koordinálásával egy külső szakértőt bíztunk meg, mert 2008 novemberéig a pályázatunkat be kell 
nyújtanunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, és addig az engedélyeztetést le kell 
folytatnunk. 
 
A feladatok elvégzésének jelenlegi állása: 
Elkészült feladatok: 

1. Elkészült a Mag u. (II. Rákóczi F. út, Salak út közötti szakasz G3) engedélyezési 
tervdokumentációja. 

2. Elkészültek az útszakasz (T2, T3, T4, T5) területének megszerzéséhez szükséges 
térrajzok. 

3. Elkészültek az útszakasz (T2, T3, T4, T5) megépítésében érintett ingatlanok terület-
kimutatásai, és  

4. elkészültek az érintett ingatlanok értékbecslései. 
 
Elvégzendő feladatok, elkészítendő dokumentációk: 

1. El kell készíteni a nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerinti megvalósíthatósági tanulmányt 
(pályázati kritérium) a teljes útszakaszra (T2, T3, T4, T5) 

2. El kell készíteni a teljes útszakaszra az engedélyezési tervdokumentációt és tendertervet. 
Szándékaink szerint a kiviteli terveket a kivitelező céggel készíttetjük el. 

3. A Mag utcát (G3) a TESCO Globál Áruházak beruházásában meg kell építeni. 
4. El kell készíteni végleges formában, és jóvá kell hagyni a T5-ös átkötő szakaszra a 

szabályozási tervet. 
5. A II. Rákóczi F. út G6 szakaszára vonatkozóan a 3. sz. melléklet 5. pontja szerint meg 

kell állapodni a Fővárosi Önkormányzattal. 
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6. A teljes útszakaszon (T2, T3, T4, T5) a megépítéshez szükséges területeket meg kell 
szerezni (kisajátítás). 

 
A Gerincút első szakaszának megvalósítását a Kormány a 2007. 11. 28-ai ülésén beemelte a 
kiemelt projektek közzé, második szakaszának előkészítéséért és megépítéséért is a Fővárosi 
Önkormányzat a felelős. A Gerincút második szakaszának és az Önkormányzatunkra vonatkozó 
szakasz megvalósítása várhatóan 2008 év novemberében kerül beemelésre a kiemelt projektek 
közzé.. A mellékelt EMLÉKEZTETŐ (3. sz. mell.) tartalmazza mindazon feladatokat melyek a 
Gerincút pályázatának benyújtásáig meg kell oldani. 
Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a korábban hozott testületi döntés, 
miszerint a Regionális út csatlakozása a II. Rákóczi F. útba a közigazgatási területen kívül 
történjen, teljesült. 
 
Tisztelt Képviselő Társaim! 
 
Önkormányzatunk érdeke, hogy a volt Csepel Művek Gyártelepen a foglalkoztatás magasabb 
szintre kerüljön. Ehhez termelő cégek, technológiák betelepülésére van szükség. Az 
élénküléshez, a kívánatos szerkezetváltáshoz a közlekedési infrastruktúra, a gyártelep 
úthálózatának fejlesztése elengedhetetlenül szükséges. 
A Teherforgalmi elkerülő út eredeti nyomvonala a 2. számú melléklet szerint a T1, T2, T3, T4, 
T5-el jelzett útszakasz lett volna. 
 
A Csepel Szigeti É-D-i Regionális főútvonal T1-es szakaszát a végső megállapodás szerint a G1, 
G2 (a Főváros beruházásában megépítendő 2X2 sávos Gerincút I. és Gerincút II.) valamint s 
TESCO Globál Áruházak beruházásában megépülő G3 (Mag utca) útszakasz helyettesíti. 
A Teherforgalmi elkerülő út gyári szakaszának (T1) megépítéséhez más pályázati lehetőségeket 
kell keresnünk. Az előkészítést, a szükséges dokumentumokat, dokumentációkat ezért el kell 
készítenünk. 
 
A feladatok elvégzésének jelenlegi állása: 
 
Elkészült feladatok 

- Elkészültek az útszakasz (T1) területének megszerzéséhez szükséges térrajzok. 
- Elkészültek az útszakasz (T1) megépítésében érintett ingatlanok terület-kimutatásai és  
- Elkészültek az érintett ingatlanok értékbecslései. 

 
Elvégzendő feladatok, elkészítendő dokumentációk 

- El kell készíteni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előírásai szerinti megvalósíthatósági 
tanulmányt (pályázati kritérium) az útszakaszra (T1) 

- El kell készíteni az útszakaszra (T1) az engedélyezési tervdokumentációját. 
- Az útszakasz megépítéséhez szükséges területeket meg kell szerezni. (hrsz.210146/87, 

valamint a 210146/95 útszakasz). 
 
Tájékoztatom Képviselő társaimat, hogy a feladatok költségei eredményes pályázás esetén a 
pályázat támogatásának arányában elszámolhatóak. 
 
Az előkészítő dokumentációk közbeszerzési eljárás(ok)ban kerülhetnek beszerzésre,az értékhatár 
függvényében hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával. A kisajátítási eljárások, ill. a 
kisajátítási eljárást megelőző adásvétel a Kbt 243 § d) alapján mentes a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása alól. 
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Az eljárás összetettségére tekintettel az egyes közbeszerzési eljárásokban igénybe veendő 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó biztosítására, a pályázat megfelelő tartalommal történő 
megírására, a kisajátítás, valamint az azt megelőző adásvételi eljárás során az önkormányzat 
képviseletét ellátó megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolító bevonását látjuk 
szükségesnek 
 
Kérem Képviselő társaimat, hogy a komplex feladatok megoldása érdekében a határozati 
javaslatokat fogadják el. 
 
Budapest, 2008.03.26. 
 
 
 
 

Orosz Ferenc 
alpolgármester 

 
Határozatok 
 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út három projektből épül fel: 

a. „Csepeli Gerincút I. II. ütem ( G1, G2 )”, projektgazda: Budapest Főváros 
Önkormányzata 

b. „Csepeli Teherforgalmi elkerülő út ( T2, T3, T4, T5 szakasza ) plusz a Mag utca ( 
G3 )és a II. Rákóczi F. út G6-os szakasza”, projektgazda: Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata, TESCO Globál Áruházak, Budapest Főváros 
Önkormányzata. 

c. „Csepel-szigeti Gerincút ( a II. Rákóczi F. út G6-os szakaszának végétől a 
közigazgatási határunkon kívül Ráckevéig )”, projektgazda: Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. 

 
Az egységes projekt megvalósíthatósága érdekében a Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a projekt elemek egymásra épülése érdekében Budapest Főváros 
Önkormányzatával, Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával együttműködési 
megállapodást kössön. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. szeptember 30. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 

Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó 
szakaszának - a 2. sz. mell. szerint T2, T3, T4, T5 - megépítéséhez szükséges fedezet 
(br.3.800 mFt) biztosítására pályázatot kíván benyújtani. A pályázati önrész biztosításáról 
a konkrét pályázati kiírás (mely október környékén kerül megjelenésre) függvényében 
külön határozattal dönt. 
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Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008.október 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 

 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Csepel Önkormányzatához tartozó 
szakaszának ( 2. sz. melléklet szerint T2, T3, T4, T5 ) megvalósításához szükséges, 
valamint – a Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési úthoz nem tartozó – a 2. 
sz. mell. szerinti T1 szakasz előkészítő munkáira bruttó 700 mFt összeget biztosít az 
északi terület értékesítéséből származó bevétel terhére – úgy, hogy a feladat 
megvalósításával eleget tesz a TESCO által 2005-ben a teherforgalmi elkerülő út építése 
érdekében biztosított 560 millió Ft-tal kapcsolatos közérdekű kötelezettségvállalásának – 
az alábbiak szerint: 

3.1.A projekt lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó, jogi képviselet, pályázatírás) 
(br. 20 mFt) 

3.2.Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatához tartozó – a 2. sz. mell. szerint 
T2, T3, T4, T5 - szakaszának megépítéséhez szükséges előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (br. 12,5 mFt) 

3.3.Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatához tartozó – a 2. sz. mell. szerint 
T2, T3, T4, T5 - szakaszának megépítéséhez szükséges engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése (br. 60 mFt) 

3.4.A volt Csepel Művek gyártelep területén átmenő – a Csepel Szigeti Észak-déli 
Regionális Főközlekedési úthoz nem tartozó – a 2. sz, mell. szerinti T1 szakaszra 
vonatkozó – a NFÜ előírásai szerinti – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére (br. 12 mFt) 

3.5.A volt Csepel Művek gyártelep területén átmenő – a Csepel Szigeti Észak-déli 
Regionális Főközlekedési úthoz nem tartozó – a 2. sz. mell. szerinti T1 szakaszra 
vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére (br. 50 mFt) 

3.6.Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatához tartozó – a 2. sz. mell. szerint 
T2, T3, T4, T5 - szakaszának megépítéséhez szükséges  területek megvásárlására, 
vagy kisajátításukkal kapcsolatos feladatok ellátására (ideértve a vételárat, a 
kisajátítási árat) (br. 545,5 mFt) 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
terület megszerzése során az értékbecslésben meghatározott értékektől pozitív irányba 
nem tér el, egyezség híján a területek megszerzése érdekében kisajátítási eljárást 
kezdeményez. Az északi terület értékesítéséből származó bevétel terhére biztosított 
előirányzat a területek megszerzése érdekében csak abban az esetben használható fel, ha a 
kisajátítási eljárás során az eljáró hatóság az értékbecslésben meghatározott árnál 
magasabb kisajátítási árat határoz meg. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

végrehajtásra: a kisajátítási dokumentáció elkészültét követően 
folyamatosan 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 

5 
 



 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a Lámpás út (8655-ös dűlő) magasságában a II. Rákóczi F. utat a Teherforgalmi úttal 
összekötő út –a 2. sz. mell. szerint T5 szakasz - megvalósíthatósága érdekében a terület 
tulajdonosával területrendezési szerződést kössön. A szerződés alapján az út és környezetére 
vonatkozó szabályozási tervet véglegesítse és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: szerződés kötés: 2008. szeptember 30. 
    szabályozási terv: 2009. március 31. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért: dr Polinszky Tibor főépítész 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 
 
 
1.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az előterjesztésbe beépítésre 
kerültek. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. április 2. 
 
 

Halmos Istvánné  sk. 
                     ágazatvezető 
 
2.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: dr. Polinszky Tibor főépítésszel.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az előterjesztésbe beépítésre 
kerültek. 
 
 
 
Budapest, 2008. március 26. 
 
 

dr. Polinszky Tibor  sk. 
                         főépítész 
 
3.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezetővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az előterjesztésbe beépítésre 
kerültek. 
 
 
 
Budapest, 2008. április 2. 
 
 

Kernné dr. Kulcsár Dóra sk. 
                      igazgatási irodavezető 
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2. CsSgyhr r - - - - - -. . iigye 

Elbirtoklis rniatt pert inditott, ami vitissi teszi a tulajdonosi kort, igjr az ingatlan nem 
hsajhtithato. 2003-as i s  2004-es szakvtlemPnyeink szerint az ingatlan Crteke 8 - 

13.000.000,- Ft. Szemilyes megkeresisre hajlandb keresetit a F6polgirmesteri I-Iivatallal 
tovibbi a tobbi tulajdonossal szemben visszavonni t s  az ingatlant itadni, ha megfelel6 
csereingatlant kap, osszes iginyit 42.000.000,- Ft-ban jelolte meg. Megnevezett 4-5 
ingatlant kb. 30.000.000,- Ft itlagirtdkben. A ingatlanirt kifizetett osszeg nem csak nelu, 
hanem a szomsztdos ingatlan 18 db tulajdonosinak is jir, igy az osszeg kttszeresivel kell 
szholni .  

Javasolt intezkedks: 

KivPrPs az esetleges magasabb osszeg fhetese miatti visszhang miatt, iddkdzben 
a megfelelo csereingatlan feltirktpezkse, bizottshgi dontis a kompenzhciokknt 
adhat6 osszeg nagysigrendjirSl/ csereingatlanr61, tdjekoztatis ennek finydben. 

Felelos: kapcsolattartas: EU Iroda 
jogi bonyolitb: Dr. Somogyi has 
infonnativ kozremiikodCs 
szukskg eseten: Csepeli Onkormhnyzat 

3, Kisajhtitisi eljhrhsok problemds jogi iigyei: 

3.1 Szendi ImrCnt - 5.000.000.- Ft-ot, kirt, de ezt kdsdbb 6.385.699,- Ft-ra 
mbdositotta. 

Intezkedes: felterjesztve a Tulajdonosi BizottsAghoz, dontts Cs az iigy 
lezirhsa. 

FelelBs: Dr. Somogyi Akos 

3.2 Krtm6 MPrk - jogutbdkint lipett a perbe, ez cs6szist eredrninyezett, de a 
meghalt idesanya koveteEsCn 611 (4.330.968,- Ft) a sajit kovetelisit (1.800.000,- 
Ft) is irvinyesiteni kivinja, noha erre joga nern lenne, mert az erre vonatkozo 
hatirid6 jogerBsen letelt. 

Inttzkedks: feltejeszme a Tulajdonosi Bizottsdghoz, don& i s  az iigy 
lezhtisa. 

Felel6s: Dr. Somogyi ~ k o s  

3.3 Kunu KProly - koribbi kb. 5.000.000,- Ft osszegii kovetelesit fix kamatozash 
illamkotvinyek hozadikihoz igazitja, i s  ezen tiilmenden - jogilag teljesen 
megalapozatlanul, jog kipvise16 hiinyiban - nem vagyoni kir c h i n  1 8.000.000,- 
Ft-ra emelte kovetelisit. 








