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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
2006. december 19-én tárgyalta a Képviselő-testület a „Csepel Wellness Park programterve” 
című telőterjesztést. 
 
„A Csepeli Kis-Duna parton a Csepeli Strandtól a Kis-Duna öbölig kialakítás alatt van egy 
kb. 8,4 ha-os fejlesztési terület. A terület adottságai miatt alkalmas egy – Magyarországi 
régióban már több helyen működő, de Budapesten még nem létező – Wellness Park 
kialakítására. A Park magában foglal szállodákat, konferencia központot, gasztronómiai 
létesítményeket, élményfürdőt, fedett, nyitott uszodákat, gyógyászati egységeket, jacht kikötőt 
és más sport és egészségmegőrző létesítményeket.” 
 
A testület, illetve a szakbizottságok több alkalommal tárgyalták az eredeti előterjesztés 
módosítására vonatkozó javaslatokat. 
Legutóbb 2008. október 21-én újabb módosítást fogadott el a Képviselő-testület 
(610/2008.(XI.21.)Kt.). 
A folyamat áttekinthetősége miatt a korábbi határozatok másolatait csatolom. 
 
2008. november 21-én az ÉPBER Zrt. megbízást kapott a hasznosítási pályázat teljes körű 
lebonyolítására.  
A pályázat szövege jóváhagyásra került,. A meghirdetés nem történt meg. 
 
Tóth Mihály polgármester úrhoz a csatolt levélben dr. Avarkeszi Dezső javaslatot fogalmazott 
meg, ennek alapján kérem a Képviselő-testület tagjait a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Budapest, 2009. május 26. 
 
 
 
 
              Orosz Ferenc 
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HATÁROZATI   JAVASLATOK: 
 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
 Wellness Központ megépítésével összefüggő határozatokat visszavonja. 
 

561/2007.(IX.25.)Kt. 
610/2008.(X.21.)Kt. 
611/2008.(X.21.)Kt. 
444/2008.(VI.12.)Kt. 
291/2008.(IV.22.)Kt. 

 
 Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

   végrehajtásra: azonnal 
 

 Felelős:   Tóth Mihály  
    polgármester 
 
 A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
 szavazata szükséges. 
 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
 Wellness Központ megépítése érdekében kifejtett munkáért köszönetét fejezi ki a Tender 
 Bíráló Bizottság tagjainak: 

Podolák Sándor 
dr. Borsány György 

Dobák István 
Gergely István 

Kál Károly 
Vincze Miklós 
Zupkó János  

 képviselőknek. 
 
 Határidő:  elfogadásra:  azonnal 

   végrehajtásra: azonnal 
 

 Felelős:   Tóth Mihály  
    polgármester 
 
 A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
 szavazata szükséges. 
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ORszAGGYULESI KEPVISELO 

T6th Mihaly Polgarmester Dr reszere 

Tisztelt Polgarmester Dr! 

A csepeli Kepvisel6testiilet konibban dontest hozott arra vonatkoz6an, hogy a Rackevei
Soroksari Duna-part (RSD) menten lehetoseget ad egy wellness letesitmeny maganpenzb61 
torten6 megepitesere. Tudomasom szerint az ertekesitessel kapcsolatos tender anyagot az 
onkormanyzat illetekes bizottsagai megtargyaltak, elfogadtak, am a tender nyilvanos 
meghirdetesere meg nem keriilt sor. 
Kozben nagyot valtozott a vilag: Keriiletlink szomszMsagaban, Pesterzsebeten es 
Szigetszentmikl6son hason16 jellegii, funkci6ju letesitmenyek epultek, epiilnek. A 2008-ban 
elkezd6dott es maig hat6 gazdasagi vilagvalsag sem emelte a befektetoi kedvet egy ilyen 
mertekii beruhazashoz. 

Az elmult evekben kiemelt figyelernmel kisertem ennek a paIyazatnak a sorsat, illetve a 
keriiletben ezzel kapcsolatban megjelent politikusi, lakossagi velemenyeket. Tapasztaltam, 
hogy e kesztil6 jelent6s beruhazast kevesbe higgadt egyeztetesek, hanem sokszor inkabb 
erdemtelenUl indulatos vitak kisertek. 

Az RSD menten lak6 csepeliek orszaggyiilesi kepvisel6jekent azt gondolom, itt a megfele16 
pillanat arra, hogy a keriilet atgondolja az RSD csepeli oldalaval kapcsolatos terveit, 
e1kepzeleseit. Tamogatom, hogy a teriilet jOv6jer61 nyilt, szeles korn tarsadalmi egyeztet6s 
kezd6djon, lehet6seg szerint Csepel lakossaga egeszenek bevonasaval a csepeliek kozos 
vagyonar6l. 

A fentiek alapjan kerem a polgarmester mat es a csepeli Kepvise16testUletet, hogy lehet6seg 
szerint a wellness beruhazassal kapcsolatos korabbi donteseit a fentiek alapjan vizsgalja feWl. 

Budapest, 2009. majus 25. 

Tiszte1ettel, 

~~ 
Dr. Avarkeszi Dezs6 

orszaggyiilesi kepvise16, 31. vaIaszt6korzet 
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KIVONAT 

Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormimyzala Kepvisel6-testolete 2007. szeptember 25. (kedden) 
. 9,00 6rai kezdettela 'Csepeli Munkasotthon 'rendezvE'mytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. 
fOldszint) megtartott Olesen keszolt jegyzokonyyb61. 

Napirend 14. pontja: (202. sz. el6terjesztes) 
.javas/at RSD menti fej/esztesekke/ kapcs'o/atos dontesekre 

561/2007.(IX.25.)Kt .	 HATAROZAT 

BUdapest XXI. KerOJet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete ugy dont, hogy a WELLNESS park 
rnegepitesere vonatkoz6 Tendert kiirja. A Tender kiirasara a 205806/1 hrsz:-u terOlet tulajdonanak 
megszerzeset k6vetoen kerOlhet sor. 

A Tender legfontosabb elemei: 

1.	 A WELLNESS Park kizar61ag magant6ke felhasznalasaval val6sulhat meg. 
2.	 A WELLNESS Park megval6sitasahoz sZOkseges onkormanyzati terOleteket a nyertes 

palyaz6nak az onkormanyzat 50 eyre berbe adja. 
3.	 A nyertes palyaz6nak 2 even belOI a vonatkoz6 elvi epitesi engedely szerint a 205800 

hrsz.-u ingatlanon (Budapest XXI: ker. Hollandi lit volt Napkozis Tabor deli resze) meg kell 
epitenie az uj Ifjlisagi Tabor!. 

A Tender vegleges szoveget a Tulajdonosi Bizottsag, a PenzOgyi, Ellenorzesi es Kozbeszerzesi 
Bizottsag .es a Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag egyOttes Olese hagyja j6va. 

Tovabba ugy dont, hogy a Tender nyertese a WELLNESS p'ark megepiteset akkor indithatja el, ha az 
./fjusagi Tabor lij epOletebe a tabor attelepOH. 

. Hatarid6: 

F.eleI6s: 

.-.

./~! . 

elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2008.02.28. 

T6th Mihaly polgarmester 
vegrehajtas elokesziteseert: Orosz Ferenc alpolgarmester 

16igen 
1 nem 
1 tart6zkodas 

/ 

elfogadva 

K.mJ. 

..
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'~'..KER.O.LET. .~ONKORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTOLETE
 

KIVONAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete 2008. oktober 21-en (kedden) 9,00 
orai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
megtartott Olesen keszOlt jegyz6konyvb61. 

Napirend 12. pontja: (244. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Wellness Park projekt el6keszitese kapcsan hozott kepvisel6-testlileti hatarozatok 
modositasara 

610/2008.(X.21.)Kt	 HATAROZAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete ugy d6nt, hogy az 
561/2007.(IX.25.)Kt sz. hatarozatot az alabbiak szerint m6dositja: 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testolete ugy dont, hogy a Wellness Park 
megepitesere vonatkoz6 tendert a 205806/1. hrsz-u terOlet tulajdonjoganak megszerzeset kovetoen 
kiirja. 
A tender kiirasban a TermaifOrd6 es a Wellness Park megval6sitasahoz sZOkseges terOletek 
megszerzesere tulajdonjog veteli, berbeveteli illetve mas jellegG ajanlatok megtetelere is lehetoseget 
kell biztositani. 
A tender vegleges szoveget a Tulajdonosi Bizottsag, a PenzOgyi, Ellen6rzesi es Kozbeszerzesi 
Bizottsag es a Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag egyOttes Olese hagyja j6va. 
A tender nyertese a Wellness Park megepiteset akkor indithatja el, ha egy kesobb meghatarozott 
helyen onkormanyzati beruhazaskent megval6sitott Ifjusagi Tabor uj epOletebe a tabor attelepOIt. 

Hatarid6:	 elfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2009. marcius 31. 

Felel6s:	 elfogadasert es vegrehajtasert: T6th Mihaly polgarmester 
vegrehajtas elokesziteseert: Orosz Ferenc alpolgarmester 

17igen
 
onem
 
1 tart6zkodas elfogadva
 

K.m.f. 

~) 
J 



BUDAPEST XXI. CSEPEL 
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KIVONAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete 2008. oktober 21-en (kedden) 9,00 
orai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u. 1. foldszint) 
megtartott Olesen keszOlt jegyz6konyvb61. 

Napirend 12. pontja: (244. sz. el6terjesztes) 
Javaslat a Wellness Park projekt elokeszitese kapcsim hozott kepviselo-testUleti hatarozatok 
modositasara 

611/2008.(X.21.)Kt HATAROZAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete a 444/2008.(VI.12.)Kt. sz. 
hatarozatb61 "a megfelel6 kozbeszerzesi eljaras lebonyolitasa utan" szovegreszt torli. 

Hatarido: elfogadasra: 
vegrehajtasra: 

azonnal 
azonnal 

Felelos: elfogadasert es vegrehajtasert: 
vegrehajtas el6kesziteseert: 

T6th Mihaly polgarmester 
Orosz Ferenc alpolgarmester 

17igen 
onem 
1 tart6zkodas elfogadva 

K.m.f. 
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BUDAPEST XXI. CSEPEL 
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. Budapest XXI.. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testolete 2008. junius 12-en (csotOrt6kon) 9.00 
6rai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker, Arpad u, 1. fOldszint) 
megtartott Olesen keszOlt jegyzokbnyvbol. 

Napirend 9. pontja: (184. sz, eloterjesztes) .
 
Javaslat Termalfiird6 es Well ness palyaztatasara
 

444/2008.(VI.12.)Kt HATAROZAT 
. . 

BudcH~est XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete ugy dont,. hogy felhatalmazza a 
polgarmestert, hogy a Tender Biral6 Blzottsag javaslata alapjan - a megfelelo 
lebonyolitasa utan -:- a ~i.ils6 lebo.nyolit6 ceggel a megbizasi szerzo~est alairja, 

Hatarid6:	 elfogadasra: azonnal
 
vegrehajtasra: palyazat utan
 

FeJelos:	 elfog~dasert es vegrehajtasert: T6th Mihaly polgarmester 

18 igen 
9 nem 
o tart6zkodas elfogadva 
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Budapest Csepel 
OnkormanvzataXXL K;erfHet 1m. .. 

KEPVISELO-TESTOLETE 

KIVONAT 

Budap.est XXI. KerOlet CS'epel Onkormanyzata Kepviselo-testolete 2008. aprilis 22-en (kedden) 9.00 
orai k.ezdettela Csepeli Munkasotlhon rendezvenytermeben (1"211 Sp. XXI. ker. Arpad u. 1. fOldszint) 
megtartott Olesen keszQlt jegyz6k6nyvb61. 

Napirend-tervezet 1. pontja: (93. sz. el6terjesztes) 
Javaslat nyilvanos ingat/an hasznositasi palyazat kiirasara a We/ness Park megva/ositasa 
erdekeben 
Eloterjeszto: Orosz Ferenc alpolgarmester 

291/2008.(IV.22.lKt HATAROZAT 

BUdapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testDlete ugy dont, hogy a teridereztetesi 
eljaras ertekeles6re biral6 bizottsagot hoz letre. A bizottsag feladata a palyazatok ertekelese, 
:favaslattetel a kepviselo-testoletnek arra vonatkoz6an kivel ttirtenjen szerzi:idesktites az ingatlan 
ertekesitesere. A bizottsag munkaja soran szak8rtoket vehet igenybe. 

A bizottsag elnoke: Podolak Sandor 
A bizottsag tagjai: dr. Borsany Gytirgy 

Dobak Istvan 
Gergely Istvan 
Kal Karoly 
Vincze Mikl6s 
Zupk6 Janos 

Hatarid6: elfogadasra: azonnal 
Felel6s: T6th Mihaly polgarmester 

19igen 
onem 
otart6zkodas elfogadva 

K.m.f. 
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