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Tisztelt Képviselő-testület!

A Béke téri Jézus Szíve templomban a világítási rendszer felújításra, illetve 
korszerűsítésre szorul. A felújítás első üteme 3 millió forintba kerül. 
Kezdeményezzük, hogy a szükséges összeggel támogassuk a munkálatok 
elvégzését. 

A Vöröskereszt csepeli szervezete 2009 februárjára olyan akkreditált 
elsősegély tanfolyamot hirdet, amelyre a gyermekekkel foglakozó 
szakembereket várják. (30 kreditpont szerezhető meg az elvégzésével.) a 
tanfolyami díj 30 ezer forint. Javasoljuk, hogy minden olyan csepeli 
bölcsőde, óvoda és iskola egy-egy pedagógusát küldje el önkormányzatunk a 
tanfolyamra, ahol még nincs ilyen továbbképzett szakember. Az ügy 
fontosságát, létjogosultságát reméljük, nem kell hangsúlyoznunk! Egymillió 
forint a szükséges fedezet. 

A novemberi képviselő-testületi ülésre ezeket a javaslatainkat – és még 
további két javaslatunkat – már beterjesztettük, és szerettünk volna 
megoldást találni, azonban az MSZP frakció Dr. Kiss B. Mihály 
képviselőtársunk kezdeményezésére megakadályozta, hogy az ellenzék 
képviselői ezeket előterjesszék. 

Időközben Orosz Ferenc alpolgármester úr tájékoztatott minket, hogy 
javaslatainkból két megoldásra váró problémát befogadva, az alábbiakban 
már intézikedett: 

• A Szeplőtelen Szív királyerdei templom előtt, a szentmisék alatt nem 
lehet biztonságosan parkolni. A templomba nagyon sok idős, 
nagycsaládos és mozgásában korlátozott csepeli embertársunk jár, 
őket autókkal hozzák. Kezdeményeztük, hogy a templom előtt 
létesítsünk parkolót. Ez maximum 500 ezer forintból megoldható. 

• A Tamariska-dombon lévő Gyermekláncfű Napköziotthonos Óvoda 
Fenyves utcai tagóvodáját kivilágítatlan úton, rossz, töredezett, 
balesetveszélyes lépcsősoron lehet megközelíteni, illetve onnan távozni. 
Ez a téli időszakban (a Nap későn kel és korán nyugszik) még inkább 
érezhető. A lépcsősort ki kell javítani, a kivilágítását meg kell oldani! 
Ez kb. Egymillió forintba kerülhet. 

Az intézkedéseket az intézmények és királyerdei polgárok nevében tisztelettel 
köszönjük! 

Mivel a másik két ügyben is szeretnénk megoldást találni, ezért fenntartjuk 
az előterjesztésünket, és kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
javaslatainkat tárgyalja meg. 

Budapest, 2008. december 2. 
 

Németh Szilárd s.k.           Borbély Lénárd s.k. 
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Határozati javaslatok

1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a csepeli Jézus Szíve templom világításának felújítási 
munkálataira 3 millió Ft támogatást biztosít a 2008. évi többletbevétel 
terhére. 

Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
végrehajtásra:   azonnal 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szükséges. 

 

2. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a pedagógusok elsősegély tanfolyamára egymillió forint 
támogatást biztosít a többletbevétel terhére. 

Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
végrehajtásra:   azonnal 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű 
támogató szavazata szükséges. 
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