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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. Előzmények  

 
A tervezési területre 2003 januárjában elkészült Csepel Városközpont Rehabilitációs 
Városfejlesztési Stratégiai Programja, melyet Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete 
2003. május 27-én 271/2003. (V. 27.) Kt. határozatával elfogadott, a területet pedig 
Rehabilitációs Akcióterületnek nyilvánította.  
A 273/2003. (V. 27.) Kt. határozatban felkérte a Polgármestert a Rehabilitációs Akcióterület 
4-8. számú tömbjeinek területére az építési tilalom elrendelésének vizsgálatát. A 274/2003. 
(V. 27.) Kt. határozat a Budapest Főváros Önkormányzatával való szerződéses 
együttműködés és közös Intézkedési Terv kidolgozását, míg a 275/2003. (V. 27.) Kt. 
határozat az Európai Unió Pályázati Előkészítő Alap (PEA) pályázaton való részvételt rögzíti.  
2003 szeptemberében megkezdődött a „Csepel Városközpont (Ady Endre – Gerincút – Bajáki 
Ferenc utca – Posztógyár utca – II. Rákóczi Ferenc út – Szent István út – Táncsics Mihály út – 
Ady Endre ) Rehabilitációs Szabályozási Terv" elkészítése.  
A szabályozási tervet a 43/2004. (XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendeletével 
CSSZT-XXI-07 szabályozási tervszám alatt jóváhagyta. 
 
1.1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2008.(I. 24.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy a városrehabilitációt megalapozó dokumentumait 
kiegészíti az Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) és ezek alapján pontosítja az 
akcióterületek lehatárolását. 
Felkérte a Polgármestert arra, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel város rehabilitációjához 
szükséges  Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) készítesse el. 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:   2008. év márciusi Képviselő-testületi ülés 
  megtárgyalásra: 2008. év márciusi Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Polinszky Tibor főépítész 
    Halmos Istvánné ágazatvezető 

 

1.2 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2008.(I. 24.) 
számú határozatával úgy döntött, hogy a Közép-magyarországi Regionális Operatív Program 
keretein belül többek között részt vesz az alábbi pályázaton: 

 Városközponti„Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési 
program – Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 2007-5.2.2/B) 

A pályázatok elkészítésével a Csevak Zrt.-t bízta meg. 

Határidő:  elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: folyamatos 2008. május 16-ig. 
Felelős: Tóth Mihály  polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
    Csevak Zrt. 

 
1.3 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 185/2008. (III. 20.) 
Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a „BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 



INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA” a 181/2008. (III.20.)Kt. számú 
határozat szerinti tartalmú, a 183/2008. (III.20.)Kt határozat szerinti átfogó és középtávú 
célokat tartalmazó, a 184/2008.(III.20.)Kt. határozat szerint pontosított dokumentumokat az 
IVS egységes dokumentumaként adja közre.   

      
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. április 10.   

Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért felelős: Polinszky Tibor dr. főépítész 
 
1.4 A CSEVAK Zrt. - az IVS célkitűzéseire támaszkodva 2008. januárjában megbízta a 
MaHill Kft-t a belváros "Főtér és környezete Előzetes Akcióterületi Terv (EAT)" , valamint a 
KMOP  5.2.2/B pályázati dokumentációjának elkészítésével. 
 
2. A Városközponti funkcióbővítő pályázati célja, pályázati lehetőségek. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP 2007-5.2.2/B jelű pályázat kiírásának a 
célja a főváros kerületeinek funkcióbővítését ösztönző helyi központok létrehozása, különös 
tekintettel a peremkerületekre. A kiírás szerint eltérő módon és eszközökkel kell segíteni 
Budapest belvárosának, valamint a peremkerületekben a helyi identitás megerősítését és 
lokális központok létrejöttét. Így a támogatás céljai a következők: 
- települési vonzerő növelése közösségi és gazdasági funkciók ösztönzésével, 
- városi vonzerő, kerületközpontok vonzerejének növelése funkcióbővítő fejlesztéssel, 
- központi térrel nem rendelkező települések identitásának erősítése, 
- a város központi részein a szolgáltatási funkciók erősítése, 
- fizikai környezet minőségének javítása a városi vonzerő növelésével, 
- városszerkezeti problémákat okozó, alulhasznosított területek rehabilitációja, funkcióváltás 
útján történő hasznosítása, 
- funkcióváltás megvalósítása és városi funkciók gazdagodásának ösztönzése. 
 
A pályázat meghirdetésekor a (Budapesti kerületi központok fejlesztése címén) támogatásra 
rendelkezésre álló keretösszeg 2007. évben 5 984 millió Ft. A (Budapesti kerületi központok 
fejlesztése keretében) támogatható pályázatok száma 4-12 db.  A támogatásra kerülő 
pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támogatásra. E pályázat keretében 
elnyerhető támogatás mértéke minimum 500 millió Ft, de maximum 1500 millió Ft lehet. 
 
A pályázat beadásának határideje: 2008. május 26. 
A tárgyi pályázat benyújtásának alapvető feltétele az, hogy a pályázat pozitív elbírálását 
követően megkötött szerződéstől (mely szerződéskötés több hónapig is elhúzódhat, akár 6 
hónapig) számítva 2 éven belül megvalósuljanak a pályázati objektumok. 
 
3. A pályázati célterület kiválasztása. 
 
A Mahill Kft. 2008. május 08-án elkészítette az „Előzetes Akcióterületi Terv Budapest 
Főváros XXI. kerület Csepel Városközpont” című dokumentációt. 
A városközponti funkcióbővítő rehabilitáció tárgyaként megjelölt Szent Imre tér és 
környezete (Koltói Anna u. - Kossuth Lajos u. - Tanácsház u. - Rákóczi út által határolt 
terület, valamint az érintett térfalak egyes épülethomlokzatai és tetői (Polgármesteri Hivatal és 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola)) azért kerültek kiválasztásra, mert a pályázati kiírás egyik 



alapvető feltételének ez a célterület felel meg (tulajdonviszonyok igazoltak, közterület, illetve 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok). A fejlesztési programokat programtervvel, illetve 
engedélyezési tervvel tudjuk alátámasztani. A beruházási célkitűzések reálisak, 
megvalósíthatóak (közterület, közpark, közutak felújítása,  zöld létesítmények és közösségi 
rendezvények rendezésére alkalmas terek kialakítása, középületek felújítása). 
 
4. A KMOP 5.2.2.B pályázat keretében tervezett fejlesztések, tervezett keretösszegek.  
 
4.1. Fejlesztések: 
 
● BF jelű akcióterület fejlesztései beavatkozási típusonként 
I. KMOP keretében tervezett fejlesztések 
1. Szent Imre tér park fejlesztése 
beavatkozás: városrehabilitáció keretében park rekonstrukció 
cél: a park zöldterületének, növényállományának felújítása, közlekedőutak, sétányok 
kialakítása, köz- és díszvilágítás korszerűsítése, kiépítése, utcabútorok és játékok 
telepítése 
partnerség: lakosság, egyház 
funkció: városi, közösségi 
2. Szent Imre tér térfalak felújítása 
beavatkozás: városrehabilitáció, egységes városkép létrehozása 
cél: városrehabilitáció keretében polgármesteri hivatal és iskola homlokzat és 
tetőfelújítása, nyílászárók cseréje, a polgármesteri hivatal toronyszerkezetének visszaállítása 
(funkció bővítéssel) 
partnerség: lakosság, közintézmények 
funkció: városi 
II. Közszféra tervezett csatlakozó fejlesztései 
3. Szent Imre tér körüli út, járda felújítás 
beavatkozás: városrehabilitáció keretében térrendezés 
cél: a térburkolatok felújítása, közlekedés korszerűsítése (forgalomtechnika) 
partnerség: lakosság, útkezelő szervezet 
funkció: városi, gazdasági 
4. Szent Imre tér határoló utcákban vonalas infrastruktúra fejlesztése 
beavatkozás: városrehabilitáció keretében közmű és energiahálózat felújítás, bővítés 
cél: a rehabilitációhoz és a későbbi fejlesztésekhez szükséges kapacitások biztosítása 
partnerség: közműhálózat üzemeltetői 
funkció: városi, gazdasági 
5. Szent Imre tér körüli köz és díszvilágítás 
beavatkozás: városrehabilitáció, városkép javítása 
cél: közvilágítás korszerűsítése, épülethomlokzatok-térfalak díszvilágítása 
partnerség: lakosság, érintett épületek képviselői, közműhálózat üzemeltetői 
funkció: városi, közösségi 
6. Szent Imre téren fizető parkoló zóna 
beavatkozás: városrehabilitáció keretében térrendezés 
cél: a közterület közlekedési felületeinek felújítása, hasznosítása 
partnerség: lakosság, közlekedők 
funkció: városi, gazdasági 
7. 4-es tömbben multimodális közlekedési csomópont 
beavatkozás: városközpont fejlesztése 
cél: városrehabilitáció keretében új helyi és távolsági autóbusz valamint HÉV állomás 



kivitelezése 
partnerség: Főváros, tömegközlekedési társaságok (BKV, Volán, HÉV)+PPP 
funkció: városi, gazdasági, közösségi, közszféra 
Csepel Városközpont ©MaHill Mérnökiroda Kft. 
Előzetes Akcióterületi Terv 43 2008. m árcius 
 
4.2 Tervezett keretösszegek: 
 
A keretösszegek tervezése során abból a meggondolásból indultunk ki, hogy a Projektgazda a 
megcélzott támogatási pályázatnál előírt önrészt,  min. 15%-ot kell, hogy biztosítsa. 
A tervezett fejlesztések összes költsége: nettó 825.401.716.- Ft, melyet a pályázati 
végösszegként jelölünk meg. 
 
A pályázat végösszegéből a.) a tervezett önkormányzati önerő 136.191.293.- Ft. (16,5 %) 
    b.) a tervezett támogatás 689.210.433.- Ft. (83,5 %) 
 
 
A tervezett önkormányzati önerőt az alábbi forrásokból kívánjuk megvalósítani: 
 

• A 236/2008.(IV.17.) Kt. határozattal elfogadott „felhalmozási feladatok ütemezése” 
című előterjesztés e.) pontjának 4. sora - Szent Imre tér kertészeti rekonstrukciója II. 
ütem 48 millió Ft önerővel. 

 
• A felhalmozási feladatok ütemezése című 2008. évi 101/1. számú előterjesztés 7. 

határozati javaslatában szereplő II. Rákóczi F. Általános Iskola (II. Rákóczi F. út 88.) 
nyílászáró cseréje alatt szereplő 28 millió Ft, ugyanitt lévő tetőfelújítás (sátortető) 
alatti 21 millió Ft. 

 
• A felhalmozási feladatok ütemezése  című 2008. évi 101/1. számú előterjesztés 1. sz. 

határozati javaslatában szereplő f táblázat 5. sorából – POHI és kihelyezett egységek 
felújítása 200 mFt-ból  40 mFt.  

 

5. A döntés tartalma, az elköteleződés mértéke. 

2008. május 26-án a pályázati dokumentáció leadásakor nem kizárólag a Csepel Belváros 
főtér előzetes akcióterületi tervét ( EAT ) kell biztosítani, hanem további fontos feltételeket 
rendelkezésre állását is:  

 A kerület középtávú stratégiai programját tartalmazó Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát (melynek döntés-előkészítő változata a 2008. március 20-i testületi ülésen 
elfogadásra került) végleges formájában is el kell fogadni. Az IVS elfogadása és 
benyújtása a rehabilitációs pályázat előfeltétele. 

 Képviselő-testületi határozat szükséges az előzetes akcióterületi terv elfogadásáról és a 
KMOP 5.2.2.B pályázat mellékleteként történő felhasználásáról. 

 Városfejlesztési társaság létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat, mely alapján az 
önkormányzat elköteleződik, hogy nyertes pályázat esetén önálló városfejlesztési 
társaságot alapít, melyet szerződéskötésig bejegyeztet a cégbíróságon, és a projekt 
menedzselésére alkalmassá teszi (munkatársak kinevezése, SZMSZ-t és üzleti tervet 
Képviselő-testület elfogadása). A városfejlesztési társaság létrehozása/megléte minden 
uniós rehabilitációs pályázati program előfeltétele a Közép-magyarországi régióban, 



tehát mind a szociális városrehabilitációs pályázat, mind a funkcióbővítő pályázat 
alapkövetelménye. Az önkormányzat mind a két típusú rehabilitációs programja 
számára (illetve a későbbi egyéb akcióterületi fejlesztések számára) ugyanazon 
társaságot kívánja létrehozni, működtetni. 

A pályázaton történő indulás az alábbi döntések meghozatalát teszi szükségessé:  

a.) Önkormányzatunk döntése alapján a CSEVAK Zrt. előkészítésében és összhangban 
az IVS + városközponti EAT dokumentációkkal az Önkormányzat finanszírozási 
pályázatot nyújtson be a 2008. KMOP 5.2.2/B városközponti funkcióbővítő 
rehabilitáció témakörben.  
A városközponti rehabilitációs tárgyi pályázat térbeli akcióterület lehatárolása a 
következő:  
Koltói Anna u. - Kossuth Lajos u. - Tanácsház u. – II. Rákóczi F. út valamint az 
érintett térfalak egyes épülethomlokzatai és tetői (Polgármesteri Hivatal és Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola) 
 
b.) Az Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat tárgyát és a pályázathoz 
biztosítandó önkormányzati önrész összegét (136,2 millió Ft), valamint a megcélzott 
támogatási összeget (689,2 millió Ft) határozatban hagyja jóvá. 
 
c.) A pályázat lebonyolítása szolgáló városfejlesztési szervezetet 2008.december 31-ig 
a Képviselő-testület létre kívánja hozni. A Városfejlesztési Városrehabilitációs 
Szervezet alapításával megbízza a CSEVAK Zrt-t.  
A városfejlesztő rehabilitációs társaság alapításával kapcsolatos költségeket a 
képviselő-testület biztosítja a CSEVAK Zrt. részére. 
 
d.) Önkormányzatunk a városközpont rehabilitációs fejlesztési programjához 
közvetlenül kapcsolódó, idegen tulajdonban álló ingatlanok megvásárlásáról vagy 
kiváltásáról a tárgyalásokat kiemelt sürgősséggel lefolytatja. 

 
A fent leírtak figyelembevételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy döntésével 
hagyja jóvá a városközpont funkcióbővítő akcióterület határait, biztosítsa a KMOP 2007-
5.2.2/B. jelű városközpont funkcióbővítő pályázaton történő induláshoz szükséges 
önkormányzati önerőt,  kezdeményezze a pályázat lebonyolításához szükséges 
városfejlesztési szervezet létrehozását, ezzel segítve egy identitás megerősítését szolgáló 
lokális (csepeli) központ létrejöttét. 
 
Budapest, 2008. május 9. 
 
 
 
 
 
 
 

 Orosz Ferenc 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Előterjesztés egyeztetve. 
2. számú melléklet: Előzetes Akcióterületi Terv. 



Határozati javaslatok: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti 
kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 2007-5.2.2/B) pályázat akcióterületét a 
Szent Imre tér és környéke, Koltói Anna u. - Kossuth Lajos u. - Tanácsház u. – II. Rákóczi 
F. út valamint az érintett térfalak egyes épülethomlokzatai és tetői , torony szerkezet 
visszaépítése (Polgármesteri Hivatal és Rákóczi Ferenc Általános Iskola) akcióterületben 
határozza meg. Egyben elfogadja az erre az  akcióterületre is vonatkozó „Előzetes 
Akcióterületi Terv Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Városközpont” című 
dokumentációban rögzített előzetes akcióterületi tervet. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. május 26. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
     Csevak Zrt. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 

 2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
felhatalmazza a Polgármestert a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált 
városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 
2007-5.2.2/B) pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megadására. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. május 26. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
     Csevak Zrt. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti 
kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 2007-5.2.2/B) pályázat biztosítandó 
önkormányzati önrészét nettó 136,2 millió Ft-ban, a megcélzott támogatási összeget nettó 
689,2 millió Ft-ban hagyja jóvá.  
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. május 26. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
     Csevak Zrt. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 
 
 



 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
„Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti 
kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 2007-5.2.2/B) pályázat biztosítandó 
önkormányzati önrészét nettó 136,2 millió Ft-ot 
 

 a 236/2008.(IV.17.) Kt. határozattal elfogadott „felhalmozási feladatok ütemezése” című 
előterjesztés e.) pontjának 4. sora - Szent Imre tér kertészeti rekonstrukciója II. ütem 48 
millió Ft önerőből, és 

 
a felhalmozási feladatok ütemezése című 2008. évi 101/1. számú előterjesztés 7. 
határozati javaslatában (a 242/2008. (IV. 17.) Kt határozattal jóváhagyva) szereplő II. 
Rákóczi F. Általános Iskola (II. Rákóczi F. út 88.) nyílászáró cseréje alatt szereplő 28 
millió Ft, és az  ugyanitt lévő tetőfelújítás (sátortető) alatti 21 millió Ft átcsoportosításával 
és 

 
a felhalmozási feladatok ütemezése című 2008. évi 101/1. számú előterjesztés 1. sz. 
határozati javaslatában (a 251/2008. (IV. 17.) Kt határozattal jóváhagyva) szereplő f 
táblázat 5. sorából – POHI és kihelyezett egységek felújítása 200 mFt-ból 40 mFt 
átcsoportosításával biztosítja  

  
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: a 2008 évi költségvetési rendelet módosításakor 
      
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető 
     

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 
 
5. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

pályázat lebonyolítása szolgáló városfejlesztési szervezetet 2008. december 31-ig a 
Képviselő-testület létre kívánja hozni. A Városfejlesztési Városrehabilitációs Szervezet 
alapításával megbízza a CSEVAK Zrt-t. A városfejlesztő rehabilitációs társaság 
alapításával kapcsolatos költségeket a képviselő-testület biztosítja a CSEVAK Zrt. 
részére. 

 
 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. december 31. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
     Csevak Zrt. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 
 



 
6. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti 
kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP 2007-5.2.2/B) pályázat eredményessége 
esetén felkéri a Polgármestert városközpont rehabilitációs fejlesztési programjához 
közvetlenül kapcsolódó, idegen tulajdonban álló ingatlanok megvásárlásáról vagy 
kiváltásáról szóló tárgyalások lefolytatására. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2009. december 31. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János vezérigazgató 
     Csevak Zrt. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 
 
7. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

 módosítja a 242/2008 (IV.17.) Kt számú határozatát azzal, hogy a II. Rákóczi F. 
Általános Iskola (II. Rákóczi F. út 88.) nyílászáró cseréje alatt szereplő 28 millió Ft, és az  
ugyanitt lévő tetőfelújítás (sátortető) alatti 21 millió Ft felhasználását nem engedélyezi az 
OMISÁ részére felhasználni és ezen összeget, ugyanezen cél megvalósítása érdekében , 
mint pályázati önerőt biztosítja a Városközpont funkcióbővítése   pályázathoz. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2009. december 31. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Becsei Dénes  OMISÁ ágazatvezető 

Szenteczky János vezérigazgató Csevak Zrt 
     . 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 

 



1. számú melléklet: 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkozási Ágazatvezetővel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

  
 … 
 

Budapest, 2008. május 
 
                                                                                    Halmos Istvánné  
          Városgazdálkodási Ágazatvezető 
 
 
2. Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Irodavezetővel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

  
 … 
 

Budapest, 2008. május 
 
                                                                                    Kernné dr. Kulcsár Dóra 
             Igazgatási Irodavezető 
 
 
3. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Polinszky Tibor főépítésszel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

  
 … 
 

Budapest, 2008. május 
 
                                                                                    Dr. Polinszky Tibor   
                      Főépítész 
 
 
4. Az előterjesztés egyeztetve: Becsei Dénes Oktatási Ágazatvezetővel 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

  
 … 
 

Budapest, 2008. május 
 
                                                                                    Becsei Dénes   
       Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazatvezető 
 
 
5. Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazatvezető 
      Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 

  
 … 



 
Budapest, 2008. május 
 
                                                                                    Lombos Antal  
         Szociális és Egészségügyi Ágazatvezető 

 
 



2. számú melléklet 
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