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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
2009. január 22. 
Magyar Kultúra Napja 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ Közművelődési Intézményegysége színháztermében és 
kiállítóterében jelentős érdeklődés mellett került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja, a Csepeli 
Kultúraközvetítők Ünnepe programja. A résztvevőket az intézmény vezetője köszöntötte, majd Tóth 
Mihály polgármester ünnepi beszéde után az ünnep alkalmából odaítélt kitüntetéseket ismertetett, 
illetve adott át kerületünkben dolgozó pedagógusoknak.  Karácsony Sándor díjat kapott Fürediné 
Bayer Erzsébet, a Lajtha László Általános Iskola tanítója, Németh László díjat kapott Lengyel Géza, a 
Jedlik Ányos Gimnázium tanára, Miskolciné Hajtun Zsuzsa, a Fasang Árpád Zeneiskola igazgatója, 
valamint Halász János, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 
igazgatója. Arany Katedra díjat vehetett át Csepel polgármesterétől Farkas Gyuláné, az Erdősor-Festő 
Óvoda vezetője, Farkas Katalin, a Fasang Árpád Zeneiskola művésztanára és Tompa Krisztina, a 
Jedlik Ányos Gimnázium testnevelője.  
A Kéri Kitty színművésznő által - Kazinczy Ferenc szellemében és reá is emlékezve - összeállított és 
előadott irodalmi műsor után kellemes hangulatú koncert keretében ismerkedhettek a jelenlévők a 
Kormorán Memory Band megzenésített versekből álló műsorával.  
 
2009. január 26. 
A polgármester a kerületi Rendőrkapitányságon tartott állománygyűlés keretében adta át – a 
képviselő-testület döntésének megfelelően – a gyújtogató elfogásában kiemelkedő munkát végző hat 
rendőr részére a képviselő-testület által jóváhagyott elismerést. 
 
Az önkormányzat vezetői a  FADESA-MARTINSA cég vezetőivel tárgyaltak az északi terület tervezett 
beruházásával kapcsolatos kérdésekben. 
 
2009. január 27. 
A polgármester köszöntötte a 102 éves Bácsi Andrásnét. 
 
„Az én mesém” 
A Karácsony Sándor Általános Iskola Kaméleon Galériájában került megrendezésre „Az én mesém” 
címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése és a beérkezett pályamunkák bemutatása.  
 
Rajztanárok kiállítása 
A Kék Iskola Galériában Szalay József, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete főtitkára nyitotta 
meg az egyesület Pest megyei csoportjának kiállítását. A kiállított anyag február 18-ig volt látható. 
 
2009. január 28. 
A polgármester a Fővárosi Önkormányzatban dr. Demszky Gábor főpolgármesterrel és a FADESA-
MARTINSA cég vezetőivel tárgyalt az északi terület fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről. 
 
„Vágyak és jelképek” 
A NebulArt Galériában a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája 
képzőművészeti tagozata ”Vágyak és jelképek” című pályázatára beérkezett munkáiból szervezett 
kiállítást Geisbühl Tünde festőművész, tagozatvezető nyitotta meg és értékelte a magas színvonalú 
alkotásokat. 
 
2009. január 29. 
Bizottsági elnöki értekezletet tartottunk a februári testületi ülés előkészítése tárgyában. 
 
2009. január 30. 
A Csepeli temetőben eltemették Takács József képviselőt, az MSZP frakció helyettes vezetőjét és 
Papp Lászlót a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola helyettes vezetőjét. Az elhunytakat a 
testületi döntés értelmében az önkormányzat saját halottjának tekintette. 
A kegyeleti szertartáson az elhunytaktól Orosz Ferenc alpolgármester és Tóth Mihály polgármester 
búcsúzott el. 
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2009. január 31. 
A Béke téri Jézus Szíve templomban került végső elhelyezésre Baracsi Imre a Csepeli Birkózó Klub 
technikai igazgatója. A temetésen a polgármester is részt vett. 
 
2009. február 4. 
A Civil Nap alkalmából a csepeli civil szervezetek a Rákóczi-kertben ünnepséget tartottak. Az az 
önkormányzat nevében az ünnepségen Horváth Gyula alpolgármester köszöntötte a szervezeteket. 
Az ünnepség keretében került átadásra a civil szervezetek által alapított Kertész Tibor díj is. 
 
AMI kiállítás 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészeti Iskolája képző- és iparművészeti 
tagozatán tanuló növendékek 2008/2009-es tanév I. félévének munkáiból összeállított kiállítást 
Geisbühl Tünde festőművész, tagozatvezető nyitotta meg. 
 
2009. február 5. 
Kiállítás a Csepel Galéria Művészetek Házában 
Tóth Mihály polgármester köszöntője után Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg Frömmel Gyula  
„Az önmagába térő ösvény” című kiállítását, mely az 50. életét betöltő  művész jubileumi tárlata. A 
kiállítás megtekinthető 2009. február 27-ig.  
 
Ágazati vezetői értekezlet 
A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény tanácskozótermében Tóth Mihály polgármester és 
Orosz Ferenc alpolgármester jelenlétében a vezetők – Orosz Ferenc alpolgármester tájékoztatása 
után – megvitatták a 2009. évi kerületi költségvetés ágazattal kapcsolatos tételeit, az évben 
megvalósítható fejlesztéseket. A kerület vezetői nagy odafigyelést és ésszerű takarékos gazdálkodást 
kértek az intézményvezetőktől.  
 
2009. február 7. 
A Csepeli Svábok Szabad Egyesülete a Nagy Imre ÁMK tornacsarnokában tartotta szokásos bálját, a 
Csepeli Sváb Bált. A rendezvényen közel 500-an vettek részt, Tóth Mihály polgármester és Horváth 
Gyula alpolgármester is. A fővédnök dr. Lotz Károly Csepel díszpolgára volt. 
 
2009. február 9-12. 
Lezajlottak a testületi ülést megelőző bizottsági ülések. 
 
2009. február 10. 
A Csepeli Kertbarát Kör a Rákóczi-kertben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 
 
2009. február 11. 
Kiállítás a Hricsovinyi Galériában 
E n i g m a II. címmel nyílt kiállításon Sárkány István festőművész, a Csepel Galéria Művészetek Háza 
igazgatója munkái láthatók. A kiállítás megnyitóján bevezetőt mondott a galéria tulajdonosa, 
Hricsovinyi István.  A galériában az esemény kapcsán emlékeztek a tragikus körülmények között 
elhunyt Takács Józsefre és Papp Lászlóra. A megnyitón közreműködött Hajtun Zsuzsa 
zongoraművész, valamint a kiállító festő, Sárkány István. 
A kiállítás március 9-ig tekinthető meg. 
 
2009. február 12. 
Ülésezett az önkormányzat Gazdasági Kabinetje. Megtárgyalta a 2008. évi költségvetésről készült 
beszámolót, illetve a 2009. évi költségvetési javaslatot. 
 
Senior Foglalkoztatási Klub alakult a Munkásotthonban. 
 
Kiállítás a Mansfeld Péter Galériában 
A Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiállítótermében Keppel Gyula, a 
galéria művészeti vezetője köszöntötte a Kolozsvári Grandpierre Károly festőművész és költő 
alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójának résztvevőit, melyet Keppel Márton művészettörténész 
hallgató nyitott meg. 
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2009. február 13. 
Művésztanárok koncertje 
A Csepeli Munkásotthon adott otthont a Fasang Árpád Zeneiskola művésztanárainak koncertjére, 
melyet a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány szervezett.  A magas színvonalú koncerten klasszikus 
és kortárs zeneszerzők művei is megszólaltak. 
 
2009. február 14. 
A csepeli vállalkozók a szokásos báljukat idén a Gellért Hotelben tartották meg. A bálon az 
önkormányzatot Tóth Mihály polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester képviselte. 
 
Kiállítás az Erdei Éva Galériában 
Bodor Béla író nyitotta meg Hanzl Klára képzőművész kiállítását, melyen a megjelenteket Erdei Éva 
köszöntötte. A megnyitón versmondással közreműködött Jamriskó Tamás középiskolás diák. 
 
2009. február 16. 
A Kerületi Érdekegyeztető Tanács megvitatta az önkormányzat képviselő-testület elé terjesztett 2009. 
évi költségvetési javaslatát. A KÉT munkavállalói véleménye a testületi ülés helyszíni anyagai között 
található. 
 
2009. február 17. 
Csepeli Óvodák Szülői Estje 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ színháztermében és aulájában a Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézmény szervezésben tartották a hagyományos szülői programot, melyen a 
Csillagtelepi Óvodák nevelőtestületének előadásában láthatták a jelenlévők a „Mackó ébresztés, 
farsangoló nyulak” című bábjelenetet. A programot farsangi táncház és kézműves foglalkozás 
színesítette. 
 
 
 
 
• Az önkormányzati alkalmazottak, az önkormányzati képviselők 2009. január havi illetményének 

kifizetéséhez az önkormányzat 2009. február 2-án 46.472 eFt, február 3-án 172.957 eFt, 
összesen 219.429 eFt bérhitelt vett igénybe. 

 
• A SZLEB a február 9-i ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 

A II. Rákóczi Ferenc út 97-105. sz. alatt 1 db üres lakás költségelven történő bérbeadására 
versenytárgyalási felhívást írt ki. 
Adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek tárgyában döntött 37 kérelmező esetében. 
Engedélyezte egy jogcímnélkülivé vált lakáshasználónak önkormányzati tulajdonú lakásra 
lakáshasználati szerződés megkötését egy éves időtartamra.  
Egy csepeli fiatal házaspárnak első lakáshoz jutásuk támogatása címén 600.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást ítélt meg. 

 
•  A Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság a február 10-i ülésén saját hatáskörben a 

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.000.000.000 Ft folyószámla hitelkeret 
biztosítása” tárgyú beruházási programot és célokmányt jóváhagyta.  

 
 
 

 
 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI 
 
 

II. 23. 10 óra  Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra  Polgármesteri fogadóóra. 
II. 24. 14 óra  Összdolgozói értekezlet. 
II. 26. 10,30  Kerületi Védelmi Bizottság ülése. 
 13 óra  Bizottsági elnöki értekezlet. 
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II. 27.   Kölcsey Bál a Munkásotthonban. 
III. 2. 10 óra  Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra  dr. Szeles Gábor fogadóórája. 
III. 4.   9 óra  Ágazatvezetői értekezlet. 
 13 óra  Szakmai konferencia az integrációról a Radnóti Miklós Művelődési Házban. 
III. 6. 19 óra  Nőnapi színházi program a Munkásotthonban. 
III. 7. 18 óra  Sportbál a Csepel FC rendezésében a Csepel Sport Clubban. 
III. 9. 10 óra  Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra  Orosz Ferenc fogadóórája. 
III. 9-12.  Bizottsági ülések. 
III. 14. 10 óra  Március 15-i ünnepség a csepeli Áruház téren. 
 11,30  Csepelért díj átadási ünnepség. 
III. 16. 10 óra  Tisztségviselői értekezlet. 
 14 óra  Horváth Gyula fogadóórája.  
III. 17.   9 óra  Kerületi óvodás vetélkedő a Csepel Sport Clubban. 
III. 18.    9 óra  Ágazatvezetői ülés. 
III. 19.   9 óra  Képviselő-testületi ülés.  
 
 
 
 
Budapest, 2009. február 12.         
            
      

Tóth Mihály 
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Ügyintéző: Bernádné dr./VÁ Tárgy: Két testületi ülés közötti beszámoló 
 
 
 
Tóth Mihály 
polgármester úr 
 
Helyben 
 
 

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. Az elmúlt testületi ülés óta a Kereskedelmi Csoport munkatársai 12 helyszíni 
ellenőrzést tartottak, melyből 9 utóellenőrzés volt. Az utóellenőrzések során a 
kollégák megállapították, hogy  

a. 3 üzlet a záró határozatban foglaltaknak eleget tett,  
b. 1 üzletnél eljárási bírságot szabtak ki, tekintettel arra, hogy az üzletet bezáró 

határozatnak nem tettek eleget, 
c. 1 telep a tevékenységet felfüggesztő határozatnak nem tett eleget, ezért eljárási 

bírság kiszabására kerül sor, 
d. 2 telep esetében tevékenység végzését nem tapasztaltak, 
e. 2 üzlet esetében a tényállás tisztázásra szorul.  

 
A további 3 ellenőrzött egységből 2 telephely esetében munkavégzést nem 
tapasztaltak, 1 engedély nélküli szálláshely szolgáltató esetében a kollégák kötelezik 
az ügyfelet az engedélykérelem benyújtására.  3 esetben került sor telepengedélyezési 
eljárás során helyszíni szemle megtartására. 
 
A csoport munkatársai az előző testületi ülés óta 3 új működési engedélyt adtak ki, 14 
üzlet működési engedélyét módosították és 9 üzlet megszűnésének tudomásulvétele 
történt az elmúlt időszakban. 

 
2. Az Általános Igazgatási Csoport hagyatéki ügyintézői 2009. február 3-án részt vettek a 

hagyatéki ügyintézők Országos Konferenciáján. 
 
3. Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői szombati munkanapokon 9 anyakönyvi 

eseménynél (házasságkötés) működtek közre. 
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Folyamatban lévő közbeszerzések 
 

1. A Vénusz u. 2. szám alatti orvosi rendelő komplex akadálymentesítése tárgyban a 
Bíráló Bizottság szakértő tagjai 2009. február 11-én döntenek arról, hogy a 
tervdokumentáció és a költségvetés az átdolgozást követően megfelelővé vált-e az 
eljárás lefolytatásához. Az eljárás megindítására a szakmai előkészítők véleményének 
ismeretében követően kerülhet sor. 
 

2. A Hétszínvirág Óvoda komplex akadálymentesítése tárgyban a Bíráló Bizottság 
szakértő tagjai 2009. február 11-én döntenek arról, hogy a tervdokumentáció és a 
költségvetés az átdolgozást követően megfelelővé vált-e az eljárás lefolytatásához. Az 
eljárás megindítására a szakmai előkészítők véleményének ismeretében követően 
kerülhet sor. 
 

3. Az Ügyfélszolgálati és Okmányiroda ügyfélszolgálati helyiségeinek felújítása 
tárgyban hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás lezárult. Az 
eljárásban 10 ajánlat került benyújtásra, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a 
Mérnök Menedzser Kft. nyújtotta be. A szerződés megkötésére 2009. február 10-én 
kerül sor, a munkálatok a szerződéskötést követően megkezdődhetnek. 

 
4. A térfigyelő rendszer bővítésére, egyes kamerák áthelyezésére, a beszerzés 

sürgősségére tekintettel indított gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban 3 
jelentkező nyújtotta be részvételi jelentkezését. Ajánlattételre 2 jelentkező került 
meghívásra, akik 2009. február 9-én be is nyújtották ajánlatukat. Az eljárás 
eredményének kihirdetése 2009. február 12. napján várható. 

 
5. Az Észak-Csepel (kelet) terület szabályozási tervének elkészítése érdekében nemzeti 

eljárási rezsimben nyílt közbeszerzési eljárás megindítására került sor. Az ajánlatok 
2009. február 3-án benyújtásra kerültek, a hiányok pótlására ajánlattevőket felhívtuk. 
Az eljárásban döntés 2009. február 10. napját követően várható. 

 
6. A Nagy Imre ÁMK felújítására elnyert EU-s támogatás felhasználásával kapcsolatban 

nemzeti eljárási rezsimben, nyílt közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával. Az eljárásban a III. és IV. részre 
nyújtott be 1-1 ajánlattevő ajánlatot, ezért az I. és II. részre vonatkozóan az eljárást 
eredménytelenné kell nyilvánítani és az eljárás ismételt megindítása szükséges. A III. 
és IV. rész vonatkozásában az ajánlattevőket hiánypótlásra hívtuk fel, melynek 
teljesítése folyamatban van. Az eljárás eredményének megállapításáról szóló döntés 
2009. február 13. napján várható. 
 

7. A Képviselő-testület 2008. decemberi döntése alapján a „Fedett uszoda, tanuszoda 
működtetésére szolgáló ingatlan részletvétellel történő megvásárlása” tárgyban indított 
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtási határideje 
2009. február 13. napja.  
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Városépítési Iroda 

 
1. Irodánk 2008. december 1. napjától folyamatosan két fő létszámhiánnyal működik. Az 

álláshelyekre kiírt pályázatokat vélhetőleg március 15-től, illetőleg április 1-től 
betölthetik. Az irodavezetői státusz továbbra is helyettesítéssel megoldott. 

2. A  DIGI Kft. alépítményi munkálatainak befejezése után a rendkívül rossz időjárási 
körülmények miatt több helyen károsodott a helyreállított aszfaltburkolat. Ezek 
regisztrálása és helyreállíttatása a közterületi ügyintéző által folyamatos. 

3. Budapest, XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 107-115 szám. alatti Rákóczi-liget lakópark 
használatbavételi engedélyezési eljárásában a szakhatóságok hozzájárultak az 
engedély kiadásához. A helyszíni szemle után a használatbavételi engedély kiadható 
lesz vélhetően még február hónapban. 

4. A Budapest XXI. Kerületet érintő egyik legjelentősebb beruházás a Csepeli Gerinc út. 
Ehhez az Nemzeti Közlekedési Hatóság KA/855/3/2009. számon kiadta az építési 
engedélyt az I. ütemre vonatkozólag (Szabadkikötő út – Posztógyár u. közötti 
szakasz). 

 
 
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 
 

1. Az Ügyfélszolgálati- és Okmányirodában a közbeszerzési eljárás nyomán az 
ügyfélszolgálati tér felújítási munkálatai elkezdődnek. 

 
2. A létszámhiány kezelése folyik, a pályázat lezárult, a meghallgatások kezdődnek el. 

 
3. Takarnet kezelése indult el az irodán, a lakcím-bejelentkezésekkor minden esetben 

ellenőrzésre kerül helyrajzi szám alapján az ingatlan tulajdonviszonya. 
 
 
Budapest, 2009. február 10. 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
             aljegyző 
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 
 
I. 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. 
Az útszakasz 2009 jan . 21-én építési engedélyt kapott.  
 
II. Teherforgalmi Elkerülő út 
 
A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációkat. A műszaki dokumentumok elkészültek, azokat a Földhivatal 
folyamatosan záradékolja. 
Az  útszakasz engedélyezési tervdokumentációja elkészült.  
Megtörtént a kisajátítást végző ügyvédi iroda kiválasztása. 
 
III. 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.  
A pályázat az értékelés első körén sikeresen túljutott, 2008. november 21-ei 
határidővel beadásra került a véglegesített pályázati dokumentáció. A pályázat 
szakmai kiértékelése várhatóan 2009. március végén realizálódik. 
 
IV. Termálfürdő és Wellness 
 
Kiválasztásra került az ingatlan hasznosítási pályázatot lebonyolító cég. 
Elkészült a pályáztatás ütemterve, kidolgozásra került a területre vonatkozó szűkített 
beépítési paraméterek jegyzéke. A tender szövegét a VKB, a PKKB, és a TB 
együttes ülésén véglegesítette. 
 
V. Fedett uszoda 
 
Az Önkormányzat számára nyújtott uszodai szolgáltatás közbeszerzési eljárásának 
előkészítése folyamatban van. 
 
VI. Az Ügyfélszolgálati Iroda felújítása 
 
A felújítást megalapozó engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése 
folyamatban van. 
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VII. A mag utca megépítése 
 
Jogerőssé vált a Mag utca építési engedélye, a TESCO a kivitelezővel szerződést 
kötött. 
 

 
A Fejlesztési Csoport által gondozott aktuális pályázati témák: 

 
 

1. 

UNDP energetikai 
megvalósíthatósági 
tanulmányok 
kidolgozása 

Nyert, a 
támogatást 
két 
ütemben 
megkaptuk 

15.360 3.072  

 
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: 85% 
támogatás, 15% önrész. A pályázati támogatás elnyerése esetén az alábbi feladatok 
kerülnek megvalósításra:  
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 
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A pályázat az igényelt támogatást elnyerte, a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás folyamatban van. 
 
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: 59% 
támogatás, 41% 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) 
 
 
      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) 
 
A pályázat az igényelt támogatást elnyerte, a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás folyamatban van. 
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Közép-Magyarországi Operatív Program, TEUT, a Közösségi 

Kezdeményezési Programok keretében, ill. Fővárosi Önk. 
kezelésében beadott/beadásra kerülő önkormányzati pályázatok 

2007-2008. 
 
 

Pályázati felhívás 
Pályázatot 
előkészítő 

szervezet ill. 
szervezeti egység 

Igényelt vagy 
elnyert támogatás Pályázati eredmény 

KMOP-2007-2.1.2 
Kerékpárutak 
fejlesztése: RSD 
turisztikai kerékpárút 
kiépítése 

Fejlesztési Csoport 235.954.084,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat 2008. 
őszén kerül kiírásra, 
újra beadásra kerül 

KMOP-2007-2.1.2 
Kerékpárutak 
fejlesztése: Ady 
Endre úti 
hivatásforgalmi 
kerékpárút építése 

Fejlesztési Csoport 77.873.753,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat 2008. 
őszén kerül kiírásra, 
újra beadásra kerül 

KMOP-2007-4.5.3 
jelű pályázat, Vénusz 
u. 2. sz. alatti 
Háziorvosi Rendelő 
komplex 
akadálymentesítése 

Fejlesztési Csoport 22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került, a 
projekt 

megvalósítása 
folyamatban 

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

Fejlesztési Csoport 24.333.742,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került, a 
projekt 

megvalósítása 
folyamatban 

INTERREG IVB. 
pályázati program: a 
volt Csepel Művek 
területe fejlesztési 
programjának 
kidolgozása 

Fejlesztési Csoport 

2.847.500 euró 
(260,-Ft/euró 

árfolyamon számolva 
kb. 740.350.000,-Ft) 
(igényelt támogatás) 

A kétkörös pályázati 
rendszerben a 

pályázat az első 
fordulóban 

továbbjutott 

KMOP-2008-5.5.1/C 
Ady lakótelep 
integrált szociális 
városrehabilitációja 

Csevak Zrt. 998.325.650,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat formailag 
befogadásra került, 

továbbjutott a 2. 
körbe 

 
KMOP-2008-5.2.2/B 
Funkcióbővítő Csevak Zrt. 698.301.342,-Ft 

(igényelt) 
A pályázat a 

ProRégió korábbi 
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rehabilitáció döntésével 
ellentétben 

visszakerült a 
pályázati eljárásba, 

a szükséges 
hiánypótlás 

megtörtént, a 
pályázat továbbjutott 

a 2. körbe   

KMOP-2008-2.1.1/B 
Belterületi utak 
fejlesztése 

Csevak Zrt. 143.993.000,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat formailag 
befogadásra került, 

a szakmai 
kiértékelés 

folyamatban  

KMOP-2007-2.3.1/C 
Parkolók és 
csomópontok 
fejlesztése 

Csevak Zrt. 171.094.958,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került, a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban  

KMOP-2007-3.3.1/B 
Belterületi 
csapadékvíz-
elvezetés és gyűjtés 

Csevak Zrt.  142.165.800,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 
megkötése 

folyamatban 
KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: Árpád 
u. burkolat felújítása 
(0100050/08/U) 

Csevak Zrt. 9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése és a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 

KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: 
Táncsics M. u. 
(Koltói A. u. – Ady E. 
út között) burkolat 
felújítása 
(0100051/08/U) 

Csevak Zrt. 11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése és a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 

KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: II. 
Rákóczi F. út (Koltói 
A. u. – Ady E. út 

Csevak Zrt. 5.706.882,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése és a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 
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között) bal pálya 
burkolat felújítása 
(0100047/08/U) 
 
KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: Katona 
J. u. (Kassai u. – 
Dunadülő között) 
burkolat felújítása 
(0100052/08/U) 

Csevak Zrt. 6.797.420,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése és a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 

XXI. Kerület Csepel 
Királymajor lakótelep 
központi park I. ütem 
játszótér 
rekonstrukció 
fővárosi pályázat 

Csevak Zrt. 14.500.000,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt zárása 
folyamatban 

KEOP-4.1.0 Hő- 
és/vagy  
villamosenergia-
előállítás támogatása 
megújuló 
enegiaforrásból és 
KEOP-5.1 
energiahatékonyság 
fokozása pályázatok 
(2 db) 

Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önk. 
Oktatási Szolgáltató 

Intézmény 

A projekt és annak 
költségvetése 

tervezés alatt áll  

A pályázat 
előkészítés alatt áll, 
konkrét projektterv 

és költségvetés 
nélkül. A pályázat 
várható beadási 

időpontja: 2008. év 
vége  

KMOP-2007-4.6.1 
Közoktatási 
intézmények 
beruházásainak 
támogatása – ÁMK 
intézményfelújítási 
pályázata 

ÁMK 224.236.000,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került, a 
közbeszerzési 

eljárás folyamatban 
van 

KMOP-2007-4.6.1 
Közoktatási 
intézmények 
beruházásainak 
támogatása – 
Mátyás Kir. Ált. 
Iskola 
intézményfelújítási 
pályázata 

Mátyás Király 
Általános Iskola 

250.000.000,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat formailag 
befogadásra került, 

de a szakmai 
kiértékelés során 

nem nyert 
támogatást 

 
 
Budapest, 2009.02.11. 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs 

sk. 
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Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Ágazat 

Ágazatvezető 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-278-2941                             Honlap: www.csepel.hu

E-mail: lombos.a@budapest21.hu                              Fax:        (1)-278-2941/385                      Portál:   www.budapest21.hu
 
 
 
2009. február 3-án a Csepeli Szociális Szolgálatnál az ágazatvezető részvételével 
megbeszélésre került sor a Nutritive Kft-vel az étkeztetéssel kapcsolatos problémák 
megoldására és megegyezés született egy lakossági elégedettség vizsgálat lefolytatásáról és 
közös kiértékeléséről. 
 
2009. február 5-én Horváth Gyula alpolgármester, Lombos Antal ágazatvezető és Viszkievicz 
Ferenc Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban folytatott megbeszélést az egészségügyi ellátás terén 
az együttműködés aktuális kérdéseiről. 
 
 
A 20/2009 (I.30.) Kormány Rendelet jelentős többletfeladatokat határoz meg az 
önkormányzat jegyzője számára. Az új rendelkezések értelmében a közüzemi szolgáltató a 
jegyzőt értesíti azokról a hátralékos személyekről, akiknél a szolgáltatás megszüntetését 
tervezi. A jegyzőnek vizsgálnia kell, hogy az érintett fogyasztó vagy a háztartásába élő 
személy védendőe fogyasztónak minősülhet-e. A jegyzőnek mind a közüzemi szolgáltató 
mind az érintett fogyasztó felé intézkedési kötelezettséget állapít meg a jogszabály. A 
jogszabály nem rendelkezik annak végrehajtásához szükséges személyi és gazdasági 
feltételekről. 
 
 
Budapest, 2009. február 11. 
 
 
 

Szociális és Egészségügyi Ágazat 
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Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

 

Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat 

Ágazatvezető 
 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
        1751 Bp., Pf. 85.                                                       (1)-4276-109                               Honlap: www.csepel.hu

E-mail:papp.gyne@budapest21.hu                             Fax:        (1)-4276-…..                               Portál: www.budapest21.hu
Iktatószám: HPÜÁG-       /2009. Hivatkozási szám: 
Ügyintéző:  Tárgy: Beszámoló 

Tóth Mihály 
polgármester 
részére 
 
 H e l y b e n 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Mellékelve megküldöm a két testületi ülés között eltelt időszakban a Humánpolitikai és Üzemeltetési 
Ágazat tevékenységére vonatkozó fontosabb események beszámolóját: 
 
Ágazatvezetői hatáskörben végrehajtott feladat volt: 

1. A „Csepelért” díj kitüntetési javaslat előterjesztésének elkészítése, 

2. Ügyfélszolgálat felújítása 2009.02.11-től 2009.04.15-ig 

Az Ügyfélszolgálati tér felújításának előkészületi munkái: 

- az átalakítás alatti ügyfélfogadás helyének kialakítása a Nagytanácsterem előterében, 

- az informatika kiépítése ideiglenes helyre, 

- ügyintézők átköltöztetése, 

- ügyfélszolgálati pénzkezelő hely biztonságos kialakítása, 

- ügyfelek tájékoztatása. 

Párhuzamosan halad az új ÜSZI bejárathoz csatlakozó vizesblokk és előtér terveinek 

engedélyeztetése, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítése. 

3. 2009. évi költségvetés elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek folyamatos ellátása, 

4. A PEKB 260/2008. (XI.11.) sz. határozatának végrehajtása; a Hivatal Szent Imre tér 10. sz. 

épület egész területén korlátlan internet hozzáférés biztosítása megtörtént, már használható a 

testületi ülés időpontjában is. 

Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

4. Városépítési ügyintéző- és irodavezetői, valamint a pénzügyi ügyintéző- és önkormányzati 
intézményi referens álláspályázatok eredményéről történő értesítés az érintettek felé. 

5. 3 darab új álláspályázathoz kapcsolódó feladat ellátása, 

6. 2009. évi szabadságnapok megállapítása, 

7. Szervezeti adatok jelentése a Miniszterelnöki Hivatal felé, 

8. KSZDÉSZ kedvezménykártya igénylésének lebonyolítása kb. 150 fő köztisztviselő részére, 
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9. A közszolgálati nyilvántartáshoz kapcsolódó kulcsszám rendszer változás miatt 5 fő 
kulcsszámának módosítása, 

10. A január havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, valamint a megbízási 

szerződések, belső-helyettesítések visszaigazolása, 

11. Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2009. február hónapra, 

12.  5 fő szakmai továbbképzésének lebonyolítása, 

13. 1 fő felvételével kapcsolatos feladatok ellátása 

14. 7 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése, 

15. 2009. májusi közigazgatási alap és szakvizsgára jelentkezés lebonyolítása 5 fő részére. 

 

Budapest, 2009. február 16. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

 

         Papp Gyuláné 
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Budapest XXI. Kerület  

 

Csepel Önkormányzata 

ALPOLGÁRMESTER 
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. 
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E-mail: orosz_f@elender.hu                                      Fax:        (1)-427-6381                               Portál: www.budapest21.hu

 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
a legutóbbi (2009. január 22.) Képviselő-testületi ülés óta végzett 

legfontosabb kérdésekről 
 
 
1.  MARTINSA – FADESA Hungária Zrt. 
 

2009. január 26-án megbeszélést folytattunk az északi területtel összefüggő 
kérdésekről (2009. február 13-án e-mailen megküldtem). 
2009. január 28-án a Főváros, a FADESA és Csepel elsőszámú vezetői 
tartottak egyeztetést (a tárgyalási anyagot mellékelem). 

 
 

2.  Közbeszerzési eljárások 
 

A Kt. által megfogalmazott feladatok alapján több közbeszerzési eljárás van 
folyamatban: 
- fedett uszoda, 
- akadálymentesítés, 
- ÁMK 
- térfigyelő, 
- északi terület KSZT készítése. 
A feladatokhoz kötődő időrendi ütemezést a Kt. tagjainak korábban 
megküldtem. 

 
 

3.  Csepel SC Béke téri telep 
 

 Az Alapítvány levelét csatolom. A válasz előkészítése folyamatban van. 
 
 

4.  A kerületi csatornaépítéssel összefüggő Fővárosi Közgyűlési előterjesztés 
 megtekinthető az alábbi linken: 

  http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=
 showagendaitem&agendaitemid=66390  
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5.  A teherforgalmi út engedélyezési és tenderezési terve elkészült (erről levélben 
 már tájékoztattam T. Képviselő-társamat). A tervek megismerhetők a POHI I. 
 em. 4.-ben. 

  A Szigeti elkerülő út csepeli csatlakozásával kapcsolatos egyeztetést folytatjuk. 
 
6.  A TESCO felé levelet írtam (csatolva), melyben tájékoztatást kértem a Mag 

 utca építéséről. A válasz megérkezése után tájékoztatom a Kt. tagjait. 
 
7.  A Rakéta utcai telekkel összefüggő – Hagyó Miklós úrnak írt – levelet 

 csatolom. 
 
8.  Az MSZOSZ újból kezdeményezi, hogy Csepelen kerüljön elhelyezésre a 

 munkahelyi balesetek áldozatainak emlékhelye (levél csatolva). 
 
9.  Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztésére kiírt pályázaton 

 142.165.800,- Ft összeget nyertünk. Az erről szóló tájékoztató levelet 
 korábban megküldtem a Kt. tagjainak. 

 
10.  A Mély utcai telek beépítését továbbra is szorgalmazzuk. A Cs-pel cég 

 vezetőivel 2009. február 9-én ismét tárgyaltunk. 
 
11.  A kínai kapcsolattal összefüggő Kt. határozat alapján a KNK Budapesti 

 Nagykövetségével és a fogadó kínai féllel a kapcsolatot felvettük. Megkezdtük 
 a DEMO kazetta összeállítását. 

 
12.  BOM – 2020. 
  A 2020-as Budapesti Olimpia előkészítését a 2008. novemberi anyag alapján 

 folytatjuk. Február 3-án a Főváros megbízottjával tárgyaltunk. Az előkészítés a 
 Fővárosi Közgyűlés határozata alapján folyik (anyag megtekinthető: 
 http://www.budapest21.hu/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_76295_2769
 0_0_0_18/Olimpia%20%c3%baj%20munkak%c3%b6zi.pdf). 

 
13.  Korábban jeleztük, hogy a kerületi szennyvizet a Vas Gereben utcai átemelőből 

 az új Központi Szennyvíztisztítóba tervezik felvezetni. 
  A végleges nyomvonal egyeztetése folyik (volt CsM területén át, MAHART – 

 Központi Tisztító). A tulajdonosok hozzájárulását kell biztosítanunk! 
 
14.  A Csepeli Papírgyár 2009-ben jelentősen mérsékli a papírgyártást. Várhatóan 

 két papírgép kerül leállításra (új papírgyár épül Dunaújvárosban!). 
 
15.  A Kt. határozatok alapján a volt CsM-es utak térítésnélküli átadásának 

 dokumentumai aláírásra kerültek. 
 
 
Budapest, 2009. február 13.       
 
 
          Orosz Ferenc 
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