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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
2008. március 19. 
Kerületi óvodás vetélkedő 
Csepel SC. Alapítvány Sportcsarnokában rendezett sportesemény a hagyományoknak megfelelően jó 
hangulatban, jól felkészült csapatok részvételével, izgalmas versenyekkel zajlott. 
18 kerületi és egy XX. kerületi óvoda, mintegy 152 gyerekkel vett részt a versenyeken.  
A négy csapatos döntő végeredménye:   
1. Népművészeti és Kézműves Óvoda, 2. Bordás u. Óvoda, 3. Szivárvány óvoda, 4. Gyermekláncfű – 
Csalitos óvoda, 5. Csodakút óvoda 
A márciusi 29-i budapesti döntőn a Győztes Népművészeti és Kézműves Óvoda mellett a Bordás u. 
Óvoda képviselheti a kerületet.  
 
2008. március 26. 
Telefonos fórum volt a Csepp TV-ben. A fórumon meg nem válaszolt kérdésekre a Csepel újságon 
és a Csepp TV-n keresztül válaszolunk. 
 
A Szociális és Egészségügyi Ágazat szervezésében Gyermekvédelmi Tanácskozásra került sor. 
Melynek keretében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséről és a fiatalkori agresszió 
jelenségéről tanácskoztak a megjelentek. 
Juhászné Végi Edit, a Csepeli Szociális Szolgálat gyermekjóléti csoport munkatársa részletes 
tájékoztatást nyújtott a jelzőrendszer működtetésének céljáról, annak szükségességéről, valamint a 
rendszer eredményességéről. Kitért a gyermekek veszélyeztetettségének különböző okaira, a szülők, 
a nevelők és a tanárok felelősségére, továbbá a különböző intézmények (Csepeli Szociális Szolgálat, 
Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó, kerületi általános- és középiskolák, rendőrség, stb.) 
együttműködésének fontosságára, illetve a korábbi együttműködésből fakadó eredményekre. Ezt 
követően ismertette a prevenciós tevékenységen belüli – pályázati támogatásokkal megvalósuló - 
évközi klubok, nyári táborok, kortárs képzés, valamint szabadidős foglalkozások hatásait és 
eredményeit. Végezetül esetismertetéssel mutatta be a különböző konfliktuskezelési technikák 
alkalmazását. 
A Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország képviseletében megjelent Negrea Vidia 
pszichológus a fiatalkori agresszióval kapcsolatosan részletes tájékoztatást nyújtott az agresszió 
fajtáiról, melyen belül kiemelte a szülői-, a nevelői-, a frusztrációs- és csoportos agresszió rövid és 
hosszú távú hatásait. Külön ismertette az iskolai agressziót, annak az agresszor általi célját, az iskolai 
zaklatás formáit és azoknak a háttérben meghúzódó tényezőit. Esetismertetésekkel rámutatott arra, 
hogy miért fontos komolyan venni a fiatalkori agressziót, majd felhívta a figyelmet a különböző 
technikák (mentorálás, konfliktus kezelés, mediáció, resztoratív konferencia, stb.) elsajátításának és 
alkalmazásának szükségességére. A KöSz Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokról és eltelt évek 
alatt az Alapítvány által elért eredményekkel zárta az előadását. 
Ezt követően Gosztonyi Géza szociológus egy kerekasztal beszélgetés keretében olyan esetek 
bemutatását kezdeményezte, amelyekben az agresszív viselkedésű gyermekkel, fiatallal, vagy 
felnőttel szemben alkalmazott technika(ák) eredményes(ek)/eredménytelen(ek) volt(ak). Az esetek 
megtárgyalása, átbeszélése kapcsán a szakemberek átadták egymásnak ismereteiket a saját 
területükön szerzett tapasztalataik alapján. 
 
2008. március 27. 
Bizottsági elnöki értekezletet tartottunk a testületi ülés előkészítése érdekben. 
 
Ülésezett a sportkoncepció előkészítését végző munkabizottság. 
 
Fiatal Muzsikusok Budapesti Gálakoncertje 
A Benczúr Ház dísztermében rendezték meg a Fiatal Muzsikosok Budapesti Gálakoncertjét. A 
zsúfolásig megtelt teremben 13 zeneiskolás növendék mutatkozott be ének és hangszeres zene 
kategóriában. Csepelt a Fasang Árpád Zeneiskolából egy gitár trió és egy fuvolista képviselte. A 
gálakoncert díszvendége volt Yanagisawa Kanakó japán hegedűművésznő. 
 
2008. március 27-április 3. 
Lezajlott a kerületi Művészeti Szemle rendezvényei. A következő havi tájékoztatóban részletesen 
beszámolunk a kulturális seregszemléről. 
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2008. április 1. 
Kertvárosi Szalon 
„Mindenkinek meg kellene keresni a maga kis csúcsát, lehet az bármi. Nem kell annak magaslatnak 
lenni, csak egy cél, amit el szeretne érni, és el is lehet, ha csak egy picit is akarjuk.” Ez volt a mottója 
annak az élvezetes, vetítettképes előadásnak amelyet Szendrő Szabolcs, hegymászó és 
természetfotós nagy létszámú közönség előtt tartott az expedíciókon szerzett élményeiről, majd 
megnyitotta az azokon készített képeinek kiállítását.  
 
2008. április 2. 
Ülést tartott a Budapesti Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége a XXIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban. A közgyűlés témája a forrásmegosztás és az energia liberalizációval 
kapcsolatos kérdés volt. 
 
Kiállítás megnyitó a Hricsovinyi Galériában 
A Hricsovinyi Galériában Nagy József, a Csepeli Munkásotthon igazgatója nyitotta meg Ruttka 
Ferenc, a Magyar Köztársaság Arany Érdem Keresztjével kitüntetett festőművész az ember és a 
természet  kapcsolatát bemutató kiállítását. Az eseményt UFO és barátai műsora színesítette.  
 
A Csepeli Szociális Szolgálat Irodalmi Műhelye alkotóinak műveiből összeállított „Nyitott Ablak” című 
antológia bemutatására került sor a Kistanácsteremben. A műhely hét éve működik Szatmári István 
vezetésével, akinek irodalmi munkássága országosan elismert. A rendezvényen közreműködött a 
Csepeli Szociális Szolgálat munkatársai mellett Bánfalvi Eszter színművésznő is. A rendezvény jó 
hangulatban és nagy sikerrel zárult. 
 
2008. április 3. 
A polgármester, Orosz Ferenc alpolgármester és dr. Polinszky Tibor a Fővárosi Önkormányzat 
főépítészével tárgyalt az északi területtel kapcsolatos fejlesztési kérdésekről. 
 
A Csepeli Szabadkikötő Zrt. területén átadásra került az ArcelorMittal acélipari óriás által épített 
10.000 m2 alapterületű logisztikai csarnok. Az átadáson részt vett a polgármester is. 
 
Kiállítás megnyitó a NebulArt Galériában 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Nagy Imre ÁMK AMI közös képzőművészeti pályázatot 
hirdetett a Színházi Világnap alkalmából, „Színház az egész világ” címmel. 6 iskolából mintegy 30 
alkotást, sík wayang bábokat, síkplasztikákat, jelmezeket, tárgy és szobor installációkat, élő szobrokat 
és kb. 100 fotót állítottak ki. Az iskola igazgatója, Dr. Fazekas Lászlóné köszöntője után Körömi 
Gábor, az ÁMK AMI igazgatója olvasta fel a Színházi Világnap mexikói üzenetét. Ezt követően 
Geisbühl Tünde festőművész méltatta a kiállított műveket. A műsorban Fraknói Tamás klarinéton, 
Artner Zsófia fuvolán közreműködött. Az eseményt egy élő szobor kompozíció zárta. 
 
Kiállítás megnyitó a Csepel Galériában 
A Csepel Galériában Muladi Brigitta, művészettörténész nyitotta meg Kopócsi Judit, Makó Judit, Paizs 
László, Sóváradi Valéria, Szabó Tamás és Székhelyi Kati „Dezertőr” című kiállítását. A tárlat április 
25.-ig tekinthető meg. 
 
2008. április 4. 
A Mátyás Király Általános Iskola és egy észak-olaszországi kisváros, Valdagno iskolája között 
testvériskolai kapcsolat alakult ki. Az olasz gyerekek április elején viszontlátogatásra jöttek magyar 
társaikhoz. A polgármester fogadta az olasz csoportot. 
 
2008. április 6. 
Kiállítás megnyitó az Erdei Éva Galériában 
A Király-Erdei-Műhelyben Erdei Éva festőművész köszöntőjét követően Udvarhelyi András újságíró 
nyitotta meg Mizik Zsuzsa fotóriporter „Arcok – Tájak” című kiállítását. A megnyitót Kaltenecker Gábor 
harmonika játéka tette színesebbé. 
 
2008. április 7. 
A Jedlik Ányos Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa és a gimnázium pedagógusai levélben 
fordultak a polgármesterhez kirándulással kapcsolatos pedagógusi költséged fedezése érdekében. (A 
2008. évi költségvetésben a költségcsökkentés miatt ezek a költségek nem lettek betervezve.) A 
polgármester, Becsei Dénes ágazatvezető és Zanati Béla bizottsági elnök jelenlétében fogadta a 
Tanács tagjait. 
 
2008. április 7-10. 
Lezajlottak a bizottsági ülések. 
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2008. április 8. 
A csepeli Munkásotthon nyugdíjas klubja szokásos tavaszi nyugdíjas bálján a polgármester is részt 
vett. 
 
A Csepeli Polgári Kör vendége Göncz Kinga külügyminiszter asszony volt. 
 
Kiállítás megnyitó a Kék Iskola Galériában 
A Kék Iskola Galériában Szemadám György festőművész, író nyitotta meg Hadik Gyula 
szobrászművész kiállítását. Az eseményt Horváth Anna zenetanár zongorajátéka tette élvezetesebbé. 
A tárlat április 24.-ig tekinthető meg. 
 
2008. április 9. 
Művészeti Társalgó 
A „Csepeliek Művelődéséért” Közalapítvány  új helyszínen, a La Guna étteremben tartotta Művészeti 
Társalgó című rendezvényét, amelynek ez alkalommal Borbás Gabi színművész volt vendége. A 
művésznővel Dukay Nagy Ádám, költő, újságíró beszélgetett. 
 
2008. április 10. 
Művészpalánták Alapítvány pályázati eredményhirdetés 
A Művészpalánták Alapítvány „Szeretném magam megmutatni” címmel mese, -vers –és novella 
pályázatott hirdetett csepeli általános (alsós, felsős)  és középiskolások részére, amelynek 
ünnepélyes eredményhirdetését a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában tartották. Az 50 jeligés 
pályamunkát 5 fős zsűri értékelte. A 9 nyertes művet a Széchényi Iskola tanulói mutatták be a 
közönségnek. A legjobb alkotások megjelenési lehetőséget kapnak a pályázatot támogató Apáczai 
könyvkiadó „Szivárvány” című lapjában. A programot néptánc műsor is színesítette. 
 
Kiállítás megnyitó a Manszfeld Péter Galériában 
A Csepel - Sziget Műszaki Szakközépiskola Manszfeld Péter Galériájában Keppel Gyula, a galéria 
művészeti vezetőjének köszöntőjét követően Sárkány István festőművész nyitotta meg Erdei Éva 
képzőművész „Stációk” című kiállítását. 
 
2008. április 11 . 
Befejeződött a csepeli árvíz 170. évfordulója alkalmából szervezett általános iskolai vetélkedő a 
Csepp TV-ben. A Herman Általános Iskola csapata győzött. 
 
Csepel – Szigeti Szavalóverseny 
A Csepeli Művelődési Központ a Radnóti Miklós Művelődési Házban tartotta a középiskolások és fiatal 
felnőttek számára kiírt „Csepel - Szigeti Szavalóversenyét”. A versenyen 9 középiskola, a Batthyány 
Kázmér Gimnázium, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium, az ADU Szakközép és 
Szakiskola, a Baktay Ervin Gimnázium és Szakközépiskola, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Középiskola, a Jedlik Ányos Gimnázium, a Csete Balázs Középiskola, a Csepeli 
Vendéglátóipar Szakközépiskola és az Ady Endre Gimnázium 27 diákja vett részt.  
 
Idegen nyelvi Nap a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 
A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában immáron hatodik éve mutatkozik be a 
magyar-német kéttannyelvű és az emeltszintű angol idegen nyelvi tanítás. Ebből az alkalomból a 
diákok színpadra koreografált, játékos formában adtak elő irodalmi, zenei és mesejeleneteket a tanult 
idegen nyelven. A rendezvényt követő „Ötórai teán” kötetlen beszélgetés folyt a vendégek, az iskola 
tanulói és tanárai között. 
 
2008. április 15. 
A polgármester a szigetszentmiklósi polgármesterrel tárgyalt a 2008-2009-es oktatási év 
együttműködésének lehetőségeiről. 
 

• Az önkormányzati dolgozók, önkormányzati képviselők márciusra esedékes juttatásainak 
kifizetéséhez az önkormányzat 250.676.446,-Ft munkabérhitelt vett igénybe, a következők 
szerint:             - 2008. április 2-án         47.337.065,-Ft-ot  

- 2008. április 3-án       203.339.381,-Ft-ot. 
 

• A képviselő-testület 2008. februári testületi ülésen döntött a folyószámla-hitel 
igénybevételéről. A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárást lefolytatása megtörtént. 
A szerződés aláírásra került. A szerződésben meghatározott kamatfeltételek: 1 havi BUBOR 
+ 0,4 % kamatfelár.  
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• A 2008. évi költségvetésről szóló 6/2008. (II.21.) Kt. rendelet 12. §  (5) bekezdése alapján a 
képviselő-testületet áprilistól-novemberig havonta tájékoztatni kell a bevételek és kiadások 
alakulásáról. A 2008. évi költségvetésről első alkalommal az április 17-i ülésen kellene 
tájékoztatót adni, azonban a korai időpontra tekintettel ennek a testületi ülés keretében nem 
tudunk eleget tenni. Ezért a „Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről” 
című anyagot, összeállítása után, a képviselői fakkokon keresztül juttatjuk el a képviselő-
testület tagjai részére.  

 
 Az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság az április 10-i zárt ülésén 

döntött az Év Csepeli Tűzoltója és az Év Csepeli Rendőre díj adományozásáról. 
 

 Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az áprilisi ülésén tudomásul vette az 
Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ének-zene Általános Iskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola feladatbővüléséről szóló tájékoztatót. 

 
 A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság az április 7-i zárt ülésén saját hatáskörben: 

− döntött 11 fő részére lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok 
rendezésére összesen 1.678.895,- Ft értékben. 

− döntött 1 db üres lakás költségelven történő bérbeadása céljából „Versenytárgyalási 
felhívás” kiírásáról, 

− döntött egy fiatal házas első lakáshoz jutása kérelem ügyében 600.000,- Ft támogatásról, 
valamint egy másik kérelmet elutasított, mert nem felelt meg a helyi rendeletnek. 

 
 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI 
 
 

Április 18. 14 óra A Mészáros Jenő Speciális Iskola 50. 
évfordulójának ünnepsége. 

Április 21. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Fogadó órája. 
Április 21-25.  A Zene ünnepe Csepelen külön program 

alapján. 
Április 24. 13 óra Bizottság elnöki értekezlet. 
Április 28. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra Polgármesteri fogadóóra. 
 17 óra Kiállítás a KÉK Iskolában. 
Április 30. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
Május 5. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Május 5-8.  Bizottsági ülések. 
Május 8. 17 óra Kiállítás a Csepel Galériában. 
Május 10.  V. Csepel Kupa országos táncfesztivál. 
Május 12.  VIII. Nemzetközi pünkösdi gála. 
Május 13. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
Május 14. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
Május 15. 9 óra Képviselő-testületi ülés. 

 
 
 
Budapest, 2008. április 7. 
 
            
         Tóth Mihály 
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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. április 4-én éjszaka a Kereskedelmi Csoport rendkívüli munkavégzés keretében 
helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során az üzletek éjszakai nyitvatartásának 
rendjéről szóló 4/2008. (I.24.) Kt. számú rendeletben meghatározott nyitvatartási 
korlátozás betartását ellenőrizte. Az ellenőrzés 44 kereskedelmi illetve vendéglátóipari 
egységet érintett, melyek közül összesen 9 egység tartott nyitva a rendelet korlátozó 
rendelkezései ellenére. Ezekben az esetekben jegyzőkönyv felvételére került sor, 
melyre az üzemeltetők 5 napon belül észrevételeket tehetnek. A jogellenesen 
nyitvatartó egységek esetében szabálysértési feljelentés megtételére kerül sor. 

 
Az elmúlt testületi ülés óta a Kereskedelmi Csoport munkatársai munkaidőben is 
folytattak ellenőrzési munkát. Korábban ellenőrzésen átesett és szankcionált egységek 
utóellenőrzését folytatták le. Az ellenőrzéseken mindent rendben találtak, egy esetben 
került sor az ideiglenes zárást követő utóellenőrzés során az üzletkör engedély nélküli 
megváltoztatásának megtiltására. 

 
2. Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői az elmúlt testületi ülés óta 10 anyakönyvi 

eseménynél működtek közre.  
 

3. Az új iktatóprogrammal kapcsolatban említésre érdemes, hogy – a vonatkozó jegyzői 
utasításban foglaltaknak megfelelően – az Igazgatási Iroda ügyintézői 2008. április 7-
től maguk végzik az ügyféltől személyesen átvett iratok érkeztetését, valamint az 
irattárba, illetve határidőbe tétel előtt az intézkedések rögzítését az elektronikus 
munkanaplóban. Ezzel az Iroda iktatóját jelentős mértékben tehermentesítik, hiszen az 
ügyiratok irattárba tétele ezt követően közvetlenül az irattárosokhoz történik, az 
irattárba tétel során az iktatónak feladata a jövőben nem lesz. 

 
Az Iktató Csoport leterheltsége a szabadságok függvényében változik, de javuló 
tendenciát mutat.  

 

 6

http://www.csepel.hu/
mailto:bernadne.fi@budapest21.hu
http://www.budapest21.hu/


 7

4. Az elmúlt testületi ülés óta lefolytatásra került a 2.000.000,- Ft összegű folyószámla 
hitelkeret-szerződés megkötésére irányuló, közösségi eljárási rezsimben, hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás 
eredményeképpen 2008. április 3-án az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámla-hitelkeret 
szerződés aláírásra került.  

 
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 

1. Az idei első félév kiemelkedő feladata a vállalkozói igazolványok kötelező cseréje - 
amely kb.: 2700 vállalkozót érint - rendben zajlik. Folyamatos a bejelentkezés, 
általában 1 hónapra előre tudunk az igazolvány cseréje ügyében időpontot adni, az 
ügyfelek fegyelmezetten tudomásul veszik. Tervezzük, hogy május közepén 
megismételjük a figyelemfelhívást az újságban és a tv-ben. Természetesen az új 
vállalkozókat korábbi időpontokban is tudjuk fogadni. 

 
2. Az ügyfélszolgálati munkatársak létszámának bővítése (egy határozott idejű és egy 

közcélú dolgozó felvétele) sokat segített az ügyfelek megfelelő kiszolgálásán. 
Betanulásuk folyamatban van. 

 
Városépítési Iroda 
 

1. Irodánk 2008. március 1-től két fő létszámhiánnyal működik, a pótlásra februárban 
kiírt álláspályázat eredménytelennek bizonyult. A megfelelő új munkatárs felvétele 
céljából március végén újabb álláspályázat kiírása történt meg, a meghallgatások 
várhatóan április 15-ig megtörténnek, így az üres státuszok remélhetőleg legkésőbb 
május 1-től betöltésre kerülnek. 

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, majd 2008. március 13-án jogerőre emelkedett, a 
beköltözés megkezdődött. A másodikként elkészülő A és B jelű épületek 
használatbavételi eljárása 2008. április 4-én megindult. 

3. Az Erdősor utcai lakótelepre az új parkolóhelyek kialakítására, valamint parkolóhely-
rekonstrukciós munkákra benyújtott tervanyag szerint az építési engedélyezési eljárás 
folyamatban van. Egyes társasházi közös képviselők már megtették a nyilatkozatukat 
az eljárásban. 

4. A II. Rákóczi Ferenc út 94-104. előtti parkoló lemez építési engedélyezési anyagát a 
CSEVAK Zrt. engedélyezésre benyújtotta hatóságunkhoz, melyre a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a XX. ker. jegyzőjét jelölte ki eljáró 
hatóságként. 

 
Több megbeszélést, illetve egyeztetést tartottunk az üzemképtelen gépjárművekkel 
kapcsolatos új eljárási rend kialakításáról. Pályázat kiírását tervezzük a közterületről történő 
elszállításokat vállaló szervezetek részére. A Képviselő-testületet a későbbiekben 
tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről és az új eljárásról. 
 
 
Budapest, 2008. április 08. 
 
 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
               aljegyző 
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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 befejeztük, a műszaki átadásra 
2008 04. 17-én kerül sor.   
 
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. 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. 
 
V. 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 €.  
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A Fejlesztési Csoport által gondozott aktuális pályázati témák: 
 

 
 

1. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
kidolgozása 

Nyert, a 
támogatást 
két 
ütemben 
megkaptuk 

15.360 3.072 5 

2. 

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 

3. 

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

A 
pályázatot 
formailag 
befogadták 

27.060 2.706 10 

4. 

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 

5. 

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:  
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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) 
 
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) 
 
 
 
 
 
 



 11

      Infokommunikációs akadálymentesítés 
 

6) Burkolati vezetősávok kialakítása 
7) Burkolati figyelmeztető jelzések kialakítása (pl. lépcsőkar, felvonó, stb. 
      jelzésére) 
8) Információs táblák elhelyezése (jól látható és tapintható) 
9) Üvegfelületek megfelelő módon történő jelzése 
10) Falfelületek és nyílászárók színkontrasztos kialakítása 
11) 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 
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, 2008.04.11. 
 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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Két Képviselő-testületi ülés között végzett munkák 

Beruházási és közterület-kezelési osztály 
 
 
A Királymajor lakótelepen a játszótér, a két dühöngő átépítési munkái folynak, melyet egy 
zöldfelületi rekonstrukció követ. 
A Csillagtelep, Simon Bolivár lakótelep lakópihenő övezetté alakítása parkoló építésekkel 
együtt 80 %-os készültségű. Várhatóan határidő előtt átadásra kerülnek. 
Befejeződtek a parkoló - felújítási munkák azzal a módosítással, hogy II. Rákóczi F. u 
(temetővel szemben) tervezettek elmaradtak, helyettük a Petz F. u. Polgármesteri Hivataltól 
délre a tervezettnél több parkoló készült el. 
 
 
A Határ út –Késmárki utca körforgalom ill. az Ady E. u - Táncsics Mihály u. 
ívkorrekciójának munkaterület átadását kitűztük április 2.-ára. A BKV Zrt állásfoglalása 
alapján, az eredetileg részükről jóváhagyott 12 m sugarú körforgalom helyett, a gyakorlati 
tapasztalatikra hivatkozva kérték, hogy 13 m sugarú körforgalmat építsünk ki. Ennek fedvény 
terve készül, a munka megkezdése a fedvény terv jóváhagyásának függvénye. A kivitelező 
Penta kft. 
 
  
Az útépítési munkák terveinek építési engedélyének kiadása a napokban megtörténik. A 
csapadékvíz csatornák, Ráckevei-Soroksári Dunaág felé történő kivezetések jogerős vízjogi 
engedéllyel rendelkeznek.  A csapadékvíz elvezetésre kiírt. A 2008. február 21.-i Képviselő-
testületi ülésen elfogadott útépítések közbeszerzési eljárása, a belterületi csapadékvíz-
elvezetés és gyűjtés „ című KMOP-2007-3.3.1 „B” komponens kódszámú pályázat 
előkészítése zajlik. 
 
 Bajcsy Zsilinszky utca – Katona József utca – Kolozsvári utca – József Attila utca által 
határolt tömb környezetrendezése, játszótér felújítása. 
 
Kivitelező: Pannon Park Kft. 
Befejezési határidő: 2008. május 30. 
 
Az építési munkálatok megkezdődtek 2008. március 17-i héten. A dühöngő alépítményi 
munkái befejeződtek, folyamatosan zajlanak a szegély és támfal építési munkálatok. 
 
 
 Csete Balázs u. – Bajcsy Zsilinszky u. – Zsák Hugó u. – Ady Endre u. által határolt 
területen játszótér bővítés, zöldfelület rekonstrukció. 
 
Kivitelező: Lián Kft. 
Befejezési határidő: 2008. június 30. 
 
A park területén már megkezdődtek és több bekötő úton már be is fejeződtek a burkolatépítési 
munkálatok. 
 
 Katona József u. – Dunadülő u. – Széchenyi u. – Kikötő u. – József Attila u. által 
határolt területen játszótér felújítás, sportpálya felújítás zöldfelület rekonstrukció 
 
Kivitelező: Garden Kft. 
Befejezési határidő: játszótér és sportpálya felújítás -  2008. április 30. 

zöldfelület, park rekonstrukció -  2008. május 31. 
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A játszótér építési munkálatai 2 héten belül befejeződnek, már állnak a játszószerek, folyik az 
ütéscsillapító burkolatok kialakítása és a kerítés befejezése. A két sportpálya bontási munkái 
is megkezdődtek.  
 
 
 2007 őszén megépült 6 játszótéren műfű-burkolat kialakítása és környezetében lapkő-
burkolat építése. 
 
1, Csikó sétány 11-23. játszótér  
2, Tihanyi u. – Puli sétány játszótér  
3, Bordás u. 20-24. játszótér  
4, Ady Endre u. 5-7. játszótér  
5, Jupiter u. 6. játszótér  
6, Szent László u. – Tárház u. játszótér  
 
Műfű burkolat  
Kivitelező : Zöld Korona 2000 Kft. 

 
Lapkő burkolat 
Kivitelező : Harmat Kert Kft. 
 
A szerződések aláírásra kerültek 2008. március 14-én. A terület átadás-átvétel után, a március 
25-i héten megkezdődött mindkét burkolatépítési munkálat a játszótereken. A befejezési 
határidő a szerződés aláírását követő 40 munkanap, de előteljesítés lehetséges. 
 
 
5 Tihanyi utca és Puli sétány által határolt területen kutyafuttató építése. 
 
Kivitelező: Főkert Parkfenntartó Kft. 
Befejezési határidő: 2008. április 30. 
 
A terület átadás-átvétel után megkezdődtek a kutyafuttató burkolatának alépítményi, kitűzési 
munkái. 
 
Budapest, 2008. április 01. 

      Zsiláné Bara Éva 
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Polgármesteri keret felhasználása 
2006. II. 21 – 2008. II. 20. 

 
 

Sor- 
Szám 

Szervezet neve Összegek Összesen 

1 Munkásotthon Alapítvány 
(Valamennyi a házban működő egyesület ezen a 
gyűjtőnéven szerepel.) 

200.000.-, 50.000.-,100.000.-
100.000.- 250.000.- 100.000.- 
100.000.- 50.000.- 
250.000.- 200.000.- 120.000.- 
100.000.- 

 
1.620.000.- 

2 Magyar-Finn Baráti Társaság 100.000.- 100.000.- 
3 Gépipari Tudományos Egyesület 300.000.- 100.000.- 400.000.- 
4 Bp-Csepel Önk. Vegyeskara 100.000.- 100.000.- 
5 Algernon Alapítvány 100.000.- 100.000.- 
6 Sakk Kultúra Alapítvány 100.000.- 100.000.- 200.000.- 
7 Csepeli Diák Atlétikai Klub 300.000.- 200.000.- 500.000.- 
8  

Csepeli Szabadidősport Egy. 
300.000.- 200.000.- 200.000.- 
500.000.- 750.000.-  

 
1.950.000.- 

9 Rákóczi Kert Szépkorúak klubja 100.000.- 100.000.- 200.000.- 
10 Feeling Táncsoport 300.000.- 400.000.- 700.000.- 1.400.000.- 
11 Magyar Ellenállók és 

Antifasiszták Szövetsége 
250.000.- 250.000.- 500.000.- 

12 Csepeli Vívó Szakosztály 80.000.- 80.000.- 
13 Királyerdei Nyugdíjas Klub 100.000.- 100.000.- 100.000.- 300.000.- 
14 Fogyasztóvédelmi Egyesület 250.000.- 300.000.- 300.000.- 850.000.- 
15 Magyar Írószövetség 120.000.- 120.000.- 
16 Csepeli Kertbarát Kör 100.000.- 100.000.- 100.000.- 300.000.- 
17 Buffalo Club 40.000.- 50.000.- 90.000.- 
18 Csepeli Testedző Kör 500.000.- 100.000.- 600.000.- 
19 Kick – Boksz Egyesület 100.000.- 100.000.- 
20 Gyermekbarátok Mozgalma 200.000.- 250.000.- 450.000.- 
21 Mozgáskorlátozottak Orsz. Egy. 40.000.- 150.000.- 190.000.- 
22 Kék Ökösuli Oktatóközpont 80.000.- 80.000.- 
23 Adrenalin SE 200.000.- 200.000.- 
24 Csepel Galéria és Helytörténeti 

Gyűjtemény 
150.000.- 150.000.- 

25 Sárkányhajó Szövetség 100.000.- 100.000.- 
26 Csepeli Kistáncos Alapítvány 100.000.-  100.000.- 
27 KIÉSZ 300.000.- 300.000.- 
28 Evezős Baráti Kör 250.000.- 250.000.- 
29 Csepp jazz Dance Egyesület 300.000.- 250.000.- 550.000.- 
30 Járó Dóra Gyermekvédelmi Al. 150.000.- 350.000.- 200.000.- 700.000.- 
31 Királyerdei Lelkészség 150.000.- 150.000.- 
32 Diáksport Szövetség 250.000.- 250.000.- 
33 Kis-Duna Társaság 100.000.- 100.000.- 
34 Radnóti Műv. Ház Nyugdíjas 

Klub 
100.000.- 100.000.- 

35 Móra Általános Iskola 35.000.- 35.000.- 
36 ÁMK Művészeti Iskola 150.000.- 150.000.- 
37 Csikó sétány 4H klub 100.000.- 100.000.- 
38 Csepp Csepel Táncegyüttes 100.000.- 100.000.- 
39 ÁMK Könyvtár 100.000.- 100.000.- 
40 Csepel Hungary Club’ 94 SE 80.000.-  80.000.- 
41 Csepel Football Klub 100.000.- 100.000.- 
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42 Jimmy Emlékörző Klub 50.000.- 50.000.- 
43 Katona József Általános Iskola 100.000.- 100.000.- 
44 Csepeli Padaván Sportegyesület 150.000.- 150.000.- 
45 Jedlik Gimnázium 300.000.- 300.000.- 
46 Csepel Futball Klub 80.000.- 80.000.- 
47 Jézus Szíve Plébánia 100.000.- 100.000.- 
    
 Összesen:  14.625.000.- Ft 
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B á t k y  Endre 
képviselő úr részére 
 
 
 
  Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Önkormányzati fenntartású önálló gazdálkodású intézmény (OSZI) ellátási körébe tartozó 
alintézmény (Egyesített Bölcsődék) munkavállalói munkanapon kívül végzett munkáért 
fizetendő munkabérfedezete forrásának megjelölésére irányuló kérésére válaszolva 
tájékoztatom, hogy a kérelmét nem indokolta, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy érdeklődése 
magánjellegű, vagy képviselői megbízatásával összefüggő önkormányzati ügyre vonatkozik-
e. 
A válasz tartalmát e kérdések előzetes vizsgálata, tehát a kérés indokolása eltérő módon 
befolyásolja. Amennyiben álláspontja szerint önkormányzati ügyre vonatkozik annak 
indokoltsága, megválaszolhatósága szintén külön vizsgálandó. 
 
A leírtak ellenére tájékoztatjuk, hogy az érintett intézményi dolgozók a jogszabályok alapján 
előírt bérüket megkapják, az összeg fedezete a képviselő-testület döntésével jóváhagyott 
ágazati központi jutalomkeret terhére történik, amely többek között éppen az ilyen jellegű 
külön feladatok finanszírozhatóságára biztosít lehetőséget. 
 
Megjegyezni kívánjuk, hogy a központi költségvetés által jogszabályban megállapított 
normatív támogatások sem a múltban nem biztosították, sem a jelenben nem biztosítják az 
ilyen jellegű rendkívüli költségek fedezetét, ezt mindig is az önkormányzatok saját maguk 
viselték. 
 
B u d a p e s t, 2008. április 2. 
 
 
 
 
  T ó t h   Mihály sk    dr. S z e l e s  Gábor sk 
  polgármester      jegyző 
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Határozat kivonat a Kerületi Küldöttek Kollégiumának 2008. február 25-én kelt 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
Budapest Főváros Önkormányzata Kerületi Küldöttek Kollégiuma 
9/2008.(II.25.) határozat 
A Kerületi Küldöttek Kollégiuma fölkéri a főpolgármester urat, hogy a BKV Zrt. 
paraméterkönyvével kapcsolatos egyeztetésekről a Kerületi Küldöttek Kollégiumának 
következő ülésén adjon tájékoztatást. 
 
 
 
Budapest Főváros Önkormányzata Kerületi Küldöttek Kollégiuma 
10/2008.(II.25.) határozat 
A Kerületi Küldöttek Kollégiuma fölkéri a főpolgármester urat, hogy a BKV Zrt. 
paraméterkönyvét oly módon dolgoztassa át, ami a közösségi közlekedés arányának 
növekedését segítse elő. 
 
 
 
Budapest, 2008. február 27. 
 
 
                                                                                   dr. Borsány György s.k. 
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