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Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
Tóth Mihály polgármester részére 
 

I n t e rpe l l á c i ó  
Tóth Mihály polgármester úr részére 

két előzetes tájékoztatás kérés tárgyában 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
2008. február 20-án (1. sz. melléklet) és 2008. február 26-én (2. sz. 
melléklet) különböző önkormányzati ügyekben felvilágosítás kéréssel 
fordultam Önhöz, illetve a Jegyző úrhoz, valamint Szenteczky Jánoshoz, a 
CSEVAK Zrt. vezérigazgatójához (e-mailen keresztül, a kézbesítésekről a 
visszaigazolások minden alkalommal megérkeztek), mint a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság elnöke. 
 
Bár az Önkormányzati törvény kötelezettségként előírja a Hivatal részére, 
hogy képviselő kérésére önkormányzati ügyekben köteles felvilágosítást 
adjon, ennek ellenére ez a mai napig nem történt meg. A CSEVAK Zrt.-hez 
intézett kérdésekben már több héttel ezelőtt megkerestem Szenteczky urat, 
azonban választ még mindig nem kaptam. Polgármester úr ugyan így eljárva, 
szintén nem hajlandó válaszra sem méltatni. 
 
Fentiekre tekintettel kénytelen vagyok az interpelláció (szintén) törvényben 
biztosított eszközével élni, és a kért adatokat ilyen formán megpróbálni 
megismerni. 
 
Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának 27. §-a alapján 
interpellációval fordulok Önhöz, amelyre 15 napon belül írásban kérem a 
választ, továbbá kérem, és egyben javaslom (kiemelt tekintettel az eredeti 
megkeresések időpontjára), hogy a soron következő testületi ülésen kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Kérem tisztelt Polgármester urat, hogy a mellékletként becsatolt levelek 
informálódó kérdéseit interpellációs kérdésnek tekintse, és azokat válaszolja 
meg. 
 
Várom Polgármester Úr konkrét válaszait a kérdéseimre! 
 
Budapest, 2008. március 26. 
        Borbély Lénárd 
                                   képviselő 
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1. sz. melléklet 

BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság Elnöke 
 
Tóth Mihály polgármester részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Borka-Szász Tamás MSZP frakcióvezető úr a Csepp Tv. által rendezett 2008. 
évi költségvetés vitájában bejelentette, hogy az MSZP frakció úgy döntött, 
hogy ebben a ciklusban nem hajtják végre a Polgármesteri Hivatal felújítását, 
ami túlnyomó részét képezte a „Főtér rekonstrukciós” programnak. 
 
Az eddigi kiadásokkal kapcsolatban Dr. Szeles Gábor jegyző úrtól 
tájékoztatást kértem, hogy az eddigiekben erre a feladatra mennyi pénzt 
fordított az önkormányzat. Halmos Istvánné ágazatvezető asszony ezzel 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatott, amely táblázatos formában az 
alábbiak szerint összegezhető: 
 

Főtér rekonstrukciós program 

szerződésállomány
eddigi 

kifizetés feladat megnevezése 

        51 514 000 Ft 
    51 514 000 

Ft  
városközpont rehabilitációs városfejlesztési 
tervdokumentáció elkészítése 

        31 250 000 Ft 
    31 250 000 

Ft  
részletes szab.terv elkészítése, ismertetése, 
bemutatása 

          6 510 000 Ft 
      6 510 000 

Ft  
POHI döntés-előkészítési beruházási programjának 
elkészítése 

        13 145 000 Ft       9 390 000 
Ft  

POHI bővítésével, felújításával kapcsolatos állami 
támogatási, közbeszerzési lebonyolítói, pénzügyi, 
műszaki tanácsadói feladatok ellátása 

      140 400 000 Ft     74 040 000 
Ft  

POHI részbeni felújítása és bővítése 
engedélyezéséhez és kivitelezéséhez szükséges 
részletességgel rendelkező tervek, valamint 
értékelemzés elkészítése 

     242 819 000 Ft 
  172 704 000 

Ft    
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Kérem, hogy az egész főtér programmal, ezen belül a Hivatal felújításával 
kapcsolatban, mint a program legjelentősebb elemével kapcsolatban (hiszen 
a főtér program nagyrészt a POHI felújítását fedte volna le) tájékoztasson 
minden körülményről, különös tekintettel az eddig kifizetett összegekkel 
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kapcsolatban. Kérem továbbá, hogy a fennálló szerződések még ki nem 
fizetett állományát is vonja bele a tájékoztatásba, hiszen a kifizetések már 
oka fogyottá váltak, de vajon a megkötött szerződéseket fel lehet-e bontani? 
És ha igen, akkor ez milyen következményeket von maga után? 
 
Tájékoztatóját előre is köszönöm! 
 
 
 
Budapest, 2008. február 20. 
 

Tisztelettel: 
 
Borbély Lénárd sk. 
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2. sz. melléklet 

BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság Elnöke 
 
 
Tóth Mihály polgármester  
Dr. Szeles Gábor jegyző  
Szenteczky János vezérigazgató 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyző Úr! 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Jelen levelemmel több önkormányzati ügyben kérem szíves tájékoztatásukat, 
illetve felvilágosításukat. Kérdéseim első részében hivatalból a Jegyző Úrhoz 
fordulok, mint a Polgármesteri Hivatal vezetőjéhez, valamint Polgármester 
Úrhoz, mint felelős vezetőhöz. 
 
Ezt követően kérem, hogy a CSEVAK Zrt. részéről Szenteczky János 
vezérigazgató úr tájékoztasson. 
 
Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Adott-e ki önkormányzatunk a 2000. év után; olyan közcélú vagy közérdekű 
célú kötelezettségvállalásért, esetleg más jognyilatkozatért cserébe (a TAOTV. 
4. § 1/a. pontja és a Ptk. 593-594. § alapján) a TAOTV. 7. § (7) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot? 
 
Ha igen, akkor ezt mekkora ellenszolgáltatásért? 

• Tehát milyen összeget takar? 
• Milyen cél megvalósítására szánták? 
• Hol szerepel a költségvetésben? 

 
Kérem, hogy amennyiben történt ilyen nyilatkozat kiadása, azt részemre 
másolatban megküldeni szíveskedjenek. 
 
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Kérem tételesen tájékoztasson, hogy 2006-2007-2008-ban mely 
önkormányzati lakások, milyen összegben, és milyen kivitelező által lettek 
felújítva. Kérem, hogy a tájékoztatást az alábbi formában szíveskedjen 
megadni: 
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Felújítás 
dátuma 

Felújított lakás 
(természetbeni címe) 

Felújítás 
összege 

Felújítás 
kivitelezője 

(cég)* 
1.         
2.         
3.         

összesen:         
 
*vállalkozásonként tételesen (esetleges alvállalkozókkal együtt) 
 
Kérem továbbá, hogy tájékoztatni szíveskedjen a 210590/2 hrsz. számú (II. 
Rákóczi Ferenc út – Betű utca sarok) ingatlan értékesítése milyen előzetes 
döntés alapján történt (képviselő-testületi döntés, Csevak üzleti terv, egyéb)? 
 
A fentiek mellett kérem, hogy az Óvoda u. 7. szám előtti parkoló előzetesen 
bekért költségeiről a tájékoztatást küldjék meg részemre, mivel ez még nem 
történt meg. 
 
Tájékoztatásukat előre is köszönöm! 
 
 
 
Budapest, 2008. február 26. 
 
 

    Tisztelettel: 
 

 
Borbély Lénárd sk. 
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