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Tisztelt Kepviselo-testulet!
A legutobbi kepviselo-testuleti ules ota vegzett munkarol, a fontosabb esemenyekrol az alabbiakban
adok tajekoztatast:
2009. maius 14.
Budapest Fovaros XX. Kerulet Pesterzsebet Onkormanyzata 2009. majus 14-en ugy dontott, hogy
kilep a Weiss Manfred Del-pesti Szakkepzes-szervezesi Kiemelkedoen Kozhasznli Nonprofit
Korlatolt Felelossegu Tarsasagbol, mas TISZK-be kivan belepni.
A valtozas kovetkezteben a TISZK-ben resztvevo iskolak tanuloletszama a jogszabalyban
meghatarozott 1500 fo ala csokkent. Megkeresesek tortentek intezmenyek, fenntartok reszerol, igy a
szervezes tovabb folyik.
2009. maius 15.
A BKOSZ a XV. keruleti Onkormanyzatnal tartotta soros kozgyuleset. Orosz Ferenc alpolgarmester
kepviselte keruletunket.
A polgarmester reszt vett a Csepel Sziget Muszaki Szakkozepiskola fennallasanak 30. evforduloja
alkalmabol rendezett unnepsegen.
A Budapesti Agglomeracios torveny felulvizsgalat kereteben a tervezo (PESTTERV) elvi elozetes
egyeztetest kezdemenyezett. Ezen reszt vett: ~ a m u - 6 v a r iJudit irodavezeto, Dr. Polinszky Tibor
foepitesz
A targyalas eredmenye, hogy a Csepel - Halasztelek - Szigetszentmiklos Onkormanyzata illetoen
reszegyeztetes szukseges.
Radnoti Miklos sziiletesenek 100. evforduloja alkalmabol kiallitas megnyito es irodalmi musor varta
a koltorol elnevezett muvelodesi haz Iatogatoit. A kiallitast Sarkany Istvan, a Csepel Galeria
Muveszetek Haza igazgatoja nyitotta meg. Ezt kovetoen az ,,ljgy eltem eletem ..." , cimmel a szerzo es
kortarsai muveinek felhasznalasaval osszeallitott irodalmi musort a Filter Szinhazi Tarsulat mutatta be.
2009. maius 16.
A Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat megrendezte a hagyomanyos szuronapot, amelyen kozel 600 fo
vette igenybe a kulonbozo szureseket. Kozuluk 360 fo olyan vendeg jelent meg, akik ez ideig nem
vettek reszt sajat elhatarozasbol egeszsegugyi szuresen. A resztvevok eletkori osszeteteleben
jelentos elmozdulast volt tapasztalhato a 60 ev alatti korosztaly iranyaba. A szuronap sikere a kozel
ketszaz egeszsegugyi dolgozo onkent felajanlott reszvetelenek es munkajanak koszonheto.
519 fo adott le kitoltott, a rendezvennyel, az egeszsegugyi intezmeny munkajaval kapcsolatos
kerdesekre va1aszoIo kerdoivet, amelynek osszegzesebol kiemelendo, hogy a valaszolok tobb mint 60
%-a kivalo minositest adott a szuronaprol es pozitivan minositette a Szakorvosi Rendelo munkajaban
tapasztalhato valtozasokat.
A resztvevok koreben novekedett a sziv- es errendszeri, valamint daganatos megbetegedesekre
iranyulo szuresek iranti erdeklodes. A valamely betegsegre kiszurtek tovabbi kezeleserol az
egeszsegugyi ellato rendszer a haziorvoshoz iranyitassal, illetve visszahivassal gondoskodik.
2009. maius 19.
Az onkormanyzat vezetoi a DHK Zrt. vezetoivel targyaltak a csepeli berlok FOTAV fele fennallo
tartozasainak kerdeserol.
Kiallitas megnyito Galeria 21 -ben
A Csepeli Munkasotthon Galeria 21 kiallitotermeben Grosz Gabriella, az intezmeny kozmuvelodesi
csoportvezetoje nyitotta meg Polgar Ida festomuvesz ,,lda jegviragai" cimu kiallitast. A muveszno 1970
ota szivos es oromteli lelkesedessel dolgozik a teli honapokban, minusz 3-6 fokos hidegben kint a
szabadban. Az ily modon akvarell technikaval keszult kepekbol allt ossze a kiallitas anyaga. A tarlat
junius 12-ig volt Iathato.
2009. maius 20.
Kiallitas megnyito a Hricsovinyi Galeriaban

A Hricsovinyi Galeriaban Sarkany Istvan, a Csepel Galeria Muveszetek Haza igazgatoja nyitotta meg
Geisbuhl Tunde festomuvesz kiallitasat. A megnyiton kozremukodott M. Hajtun Zsuzsa
zongoramuvesz.
70 eves a Matyas Kiraly ~ l t a l a n o slskola
A Matyas Kiraly Altalanos lskola a Csepeli Munkasotthonban tartotta az iskola fennallasanak 70., es a
zenei tagozat mukodesenek 50. evfordulojara rendezett unnepseget.
A zsufolasig megtelt szinhazteremben regi es mostani diakok, jelenlegi es mar nyugdijas
pedagogusok, szulok, baratok foglaltak helyet. Az eloadas nagyszabasu es igazi elmenyt ado volt.
Az elocsarnokban az iskola egykori tanuloinak es maganak az iskolanak a tulajdonaban
Ievo relikviaibol a110 kiallitas egy idoutazasra vitte el az erdeklodoket. A jubileum alkalmabol
egy impozans kiadvannyal - A Matyas Kiraly Altalanos lskola tortenete" cimu konyvvel- lepte meg az
iskola a baratait, ismeroseit.

2009. maius 21.
Az Orszagos ~nkormanyzati Forum kereteben eloadas hangzott el a gazdasagi valsag
onkormanyzatokat erinto kerdeseirol. A polgarmester is reszt vett es tajekoztatast adott a
tapasztalatokrol.
Jubileumi hangverseny az Eotvos Jozsef ~ l t a l a n o sIskolaban
Az Eotvos Jozsef Altalanos lskola jubileumi koncerttel unnepelte 20 eves zenetagozatat. A
hangversenyen kozremukodtek az iskola diakjai, tanarai es regi novendekei. Ezt kovetoen a jelenlevok
megtekintettek a ,,20 eves a tagozat" cimu kiallitast. A delutan kotetlen beszelgetessel zarult.
2009. maius 22.
Kiss Katalin Budapest Fovaros (FOPOHI) Telepulesi es ~rtekvedelmiUgyosztaly osztalyvezetoje es
munkatarsai bejarason attekintettek a foepitesszel es munkatarsaival a volt CSM teruleten 19 db ipari
vedelem alatti epuletet. A megtekintes, egyeztetes eredmenyekent az Ugyosztaly a korabbi
szakvelemeny felulvizsgalatat megalapozottnak tartja, a megindult jo iranyu helyreallitasok figyelembe
vetelevel.
2009. maius 23-29.
Muray muhely az lfjusagi taborban
Negyedik alkalommal tobb, mint husz amator es hivatasos muvesz reszvetelevel kerult
megrendezesre a Muray Robert Allami dijas festomuvesz nevevel femjelzett alkoto tabor. A mester
egeszsegi allapota miatti tavolleteben szellemiseget, gondolkodasmodjat alkalmazva dolgoztak az
alkotok. Az egy hetes intenziv munka eredmenyekent Iatvanyos, tartalmas, magas szinvonallj, a
termeszet festeszeti alkotasok kiallitasaval zarult a program, melyen Erdei ~ v aa, Csepeli Alkotoforum
elnoke koszontotte a muveszeket.
2009. maius 25.
A FOTAV Zrt. vezetoivel targyalt a polgarmester es Orosz Ferenc alpolgarmester a hatralekok
kezeleserol.
A Csepeli Munkasotthonban a Nemzeti Fejlesztesi es Gazdasagi Miniszterium Teruletfejlesztesi es
Epitesugyi Szakallamtitkarsaga es a Magyar Urbanisztikai tarsasag altal szervezett szeminarium
kereteben mutattak be az ,,URBACT - segitseg az integralt varosfejleszteshez" operativ programot. A
rendezvenyen a hazai es kulfoldi tapasztalatok es a programhoz valo csatlakozas modjanak
megismeresere is lehetoseg volt. A szeminariumot iden majusban harom, az URBACT programban
tapasztalatot szerzett onkormanyzatnal, Csepelen, Tatabanyan es Nyiregyhazan szerveztek meg. A
csepeli programot a polgarmester nyitotta meg.
Kerekasztal beszelgetes a Csepel Galeriaban
A Csepel Galeria Muveszetek Hazaban a CseGart szervezeseben kerekasztal beszelgetest rendeztek
a kerulet vizualis eleterol, a tervezett muveszeti programokrol es aukciokrol. A vitaindito eloadast
Sarkany Istvan, az intezmeny igazgatoja tartotta. Ezt kovetoen muveszeti eloadas hangzott el Varga
Krisztina eloadasaban ,,Ablakok a muveszetben" cimmel. A delutan folyaman gyakorlati bemutatot
tartottak a szitazas elnevezesu grafikai technikabol.

2009. maius 26.
Kiallitas megnyito a Kameleon galeriaban
A Karacsony Sandor ~ l t a l a n o slskola Kameleon galeriajaban Vitanyi Gyorgy, az iskola igazgatoja
nyitotta rneg az Artikulacio muveszeti alapitvany es az alapfoku muveszeti iskola tanuloinak ev vegi
kiallitasat. Az alapitvany diakjai a kozel 200 - kulonbozo technikaval keszult - kepzomuveszeti alkotas
mellett 3 kisfilmmel is bemutatkoztak. A rendezveny a Iatogatok altal megszavazott kozonsegdij
atadasaval zarult.
Budapest XXI. kerulet Csepel Onkormanyzatat erinto Csepel - Sziget es Kornyeke Tobbcelu
Onkormanyzati Tarsulas ulese:
A napirend 6. pontja: Tarsulasi allasfoglalas az RSD mozaikos kotrasa targyaban. Onkormanyzatunk
szakemberei ismertettek a temaban keruletunk allasfoglalasat.
A tarsulas az alabbi hatarozatot hozta:
A Csepel - Sziget es Kornyeke Tobbcelu Onkormanyzati Tarsulas nem fogadja el az RSD kotras
projektelem megvalositasakent a mozaikos kotras alkalmazasat. Megbizza a Tarsulas Elnoket, hogy
az O K 0 Zrt.-nel kezdemenyezze egy hatekonyabb eljaras kidolgozasat.
2009. maius 27.
Kiallitas megnyito a Kolcsey Ferenc ~ l t a l a n o sIskolaban
A Kolcsey Ferenc ~ l t a l a n o slskola NebulArt galeriajaban Geisbuhl Tunde festomuvesz, tanar nyitotta
rneg az iskola tanuloinak 2008/2009-es tanevben keszult munkaibol rendezett kiallitast.
2009. maius 28.
Bizottsagi elnoki ertekezletet tartottak a testuleti ules elokeszitese jegyeben.
,,EP~TESZFORUMESZAK-CSEPEL FEJLESZTESI TERVEIROL"
A forum bemutatta az ,,eszaki terulet" fejlesztesi elkepzeleseit az eddig elkeszult tervek tukreben. A
rneg hivott eloadok: foepiteszek, befektetok es tervezo cegek munkatarsai voltak.
Kiallitas megnyito a Mansfeld Peter Galeriaban
A Mansfeld Peter Galeriaban Keppel Gyula, a galeria muveszeti vezetojenek koszonto szavai utan
Szebenyovszky Laszlo nyitotta rneg Lynda Stevensen Magyarorszagon elo es angol nyelvet tanito
kepzomuvesz kiallitasat. Az alkotasok vegyes anyagbol, viaszbol, uvegtormelekbol, textilbol, olaj es
vizfestekbol, femfoliabol keszultek. A megnyiton kozremukodott Szafari Bettina Erzsebet (enek).
lrodalmi delutan a Csepel Galeria Muveszetek Hazaban
A Szepirok Tarsasaga es a CseGart szervezeseben mersekelt erdeklodes mellett rendeztek rneg
Polgar Erno ,,A konyv utoelete" cimu irodalmi delutanjat. Az irot Sarkany Istvan, az intezmeny vezetoje
mutatta be.

2009. maius 29.
,,EP~TESZFORUMCSEPEL KOZLEKEDESI HELYZETEROL"
A meghivott eloadok: kozlekedesfejlesztessel foglakozo szakemberek, foepiteszek es tervezo cegek
munkatarsai voltak.
A rendezveny hazigazdaja Orosz Ferenc alpolgarmester volt.
2009. maius 30.
XIII. Csepel Streetball Fesztival
Csepel sc Alapitvany Kozponti Sporttelep melletti IVevtelen utcaba rendeztek rneg a XIII. Csepel
Streetball Fesztivalt, ami idealis helyszin az utcai kosarlabdazas reszere. Egyetlen negativuma, hogy
az esemenyt keves csepeli lakos Iatja, igy igazabol nem hirvero esemenye a kosarlabdazasnak. A
versenyen az altalanos iskola 3-4. osztalyatol a felnott korosztalyig 6 palyan, 7 kategoriaban, 44 indulo
csapat (170 fo) bizonyitotta, hogy keruletunkben a kosarlabda nepszeru es szorakoztato sportag. Az
esemeny kereteben kerult sor a ferfi csapat altal 1989-ben megnyert bajnoksag 20. evforduloja
tiszteletere, a regi kollegak es jatekostarsak reszvetelevel tartott megemlekezesre es diszebedre. A
meghivottak meghatottan neztek vegig az egykori bajnoki dontok archiv felveteleit, amit
meglepeteskent mindenki megkapott DVD-n rogzitve.
Az esemenyen kepviselte magat a MKOSZ es a BKSZ vezetoi is. Az Onkormanyzat neveben
Vukovich Zoltan mondott koszontot.

2009. iunius 3.
A csepeli Munkasotthonban tartotta kihelyezett uleset a Magyar Ellenallok es Antifasisztak
Orszagos Szovetsegenek elnoksege. Az ulesen a polgarmester tajekoztatta a csepeli helyzetrol a
resztvevoket.
2009. iunius 5.
A polgarmester attekintette az erintettek reszvetelevel a CSEVAK Zrt. es az OSZl felujitasi,
karbantartasi reszlegenek osszevonasaval kapcsolatos kerdeseket. A beszelgetesen a valtozo
korulmenyekre tekintettel abban allapodtak meg, hogy 2010. december 30-ig elhalasztjak az
osszevonast.
Budapest Fovaros Onkormanyzata varosfejlesztesi projektjeit bemutato projekt-portfolio kesziteset
kezdte meg. A rendszer tervezetet Ikvai-Szabo lmre fopolgarmester-helyettes es az elokeszito csapat
ismertette. A csepeli polgarmestert az ismertetesen Dr. Polinszky Tibor foepitesz kepviselte.
Musical eloadas a Csepel Galeria Muveszetek Hazaban
A Musical studio es a CseGart kozos szervezeseben a Fiatalok Musical Studiojanak bemutato
eloadasat rendeztek a Csepel Galeria Muveszetek Hazaban. A Karsaine Halasz Maria vezette studio
negy honapos munkajanak eredmenye volt Iathato ezen a bemutaton.
Jubileumi iskolanap a Grof Szechenyi lstvan ~ l t a l a n o sIskolaban
A 30 eves jubileumat unneplo iskola iskolakoszonto musorral, kiallitas megnyitoval, valamint szakmai
munkakozossegek bemutatoival varta vendegeit. Ezt kovetoen indult a ,,Suli-Party", ahol jo
hangulatban talalkoztak a jelen es az elmult 30 ev tanarai es diakjai.

2009. iunius 8.
Polgarmesteri jutalmak atadasa a Radnoti Miklos Muvelodesi Hazban
A 2009 evi polgarmesteri jutalmak atadasara a Radnoti Miklos Muvelodesi Hazban kerult sor.
Vukovich Zoltan, az OMISA irodavezetoje koszontotte a megjelenteket, majd a kis musorban
kozremukodott a pedagogusok alkalmi korusa es zenekara, Felkai Flora, a Lajtha Laszlo ~ l t a l a n o s
lskola es Toth Krisztofer, a Matyas Kiraly ~ l t a l a n o s lskola tanuloja. Toth Mihaly polgarmester
koszontotte a pedagogusainkat es atadta a jutalmakat.
A COW1 Magyarorszag munkakozi tajekoztatoja volt a Kornyezetvedelmi es Vizugyi Miniszteriumban
a ,,volt Csepel Muvek Gyartelep teruletenek karmentesitesi feladatainak megoldasara vonatkozo
strategiai szakanyagrol".
2009. iunius 8-1 1.
Lezajlottak a testuleti ulest elokeszito bizottsagi ulesek.
2009. iunius 9-12.
Lajtha Napok
A Lajtha Laszlo ~ l t a l a n o sIskolaban unnepi programsorozatot szerveztek az iskola fennallasanak 80.
az enek -es zenetagozatanak 40. es nevfelveteluk 15. evforduloja alkalmabol. Junius 9-en felavattak
a Tegzes Gyorgy emlektermet es megnyitottak az iskolatorteneti kiallitast. Junius 10-en
megemlekeztek az iskola nevadojarol, majd delelott diak onkormanyzati programok szorakoztattak a
tanulokat. Junius 11-en az intezmeny volt es jelenlegi tanuloi es pedagogusai adtak galamusort a
Csepeli Munkasotthonban. Junius 12-en delutan Lajtha - bulit szerveztek.
2009. iunius 10.
Csepeli Pedagogus nap
Agazatunk hagyomanyosan a Kiralyerdei Muvelodesi Hazban rendezte meg pedagogus napi
unnepseget. Toth Mihaly polgarmester koszontoje utan a pedagogusok alkalmi korusa es zenekara,
valamint a Maszk Babszinhaz szorakoztatta a nagy Ietszamu kozonseget. Ezt kovetoen kerult sor a
Pedagogiai Szolgalati Emlekermek, az Aranykatedra dijak, a Torzsgarda, valamint a Csepeli
Gyermekekert kituntetesek atadasara.

2009. iunius 11.
Kiallitas rnegnyito a Csepel Galeriaban
A Csepel Galeriaban dr. Jelenits Istvan nyitotta meg Szuromi lmre festomuvesz kiallitasat. A
megnyiton gitaron kozremukodott Szuromi Tamas. A tarlat julius 31-ig tekintheto meg.
A Magyar Onkormanyzati Fokerteszek, Diszkerteszek, es Parkepitok Parkfenntartok
Szovetsegenek szakmai napja volt, ahol a jatszoteri szabvanyok valtozasat ismertettek a
resztvevokkel. A szakmai napon Csepel foepitesze is reszt vett.
2009. iunius 12.
Ernlekfalat avattak fel a Csepel Sziget ~ l t a l a n o ses Szakkozepiskolaban a ianuar 7-en meggyilkolt
Takacs J6zsef es Papp ~ a s z l 6em~ekere.Az emlekfal felavatasan az ~ n k o r m a n ~ z tai t~ z t s e ~ v ~ s eisl o i
reszt vettek.
2009. iunius 12-14.
A BURABU (Magyar Radioamatorok Orszagos Szovetsege) az Ifjusagi Taborban tartotta nyilt
talalkozojat. A polgarmester koszontotte a resztvevoket.
2009. iunius 13.
Megernlekezes Nagy lrnrerol
A Nagy lmre Tarsasag Csepeli Szervezete az AMK-ban megemlekezest tartott Nagy lmre halalanak
50. evforduloja es ujratemetesenek 20. evforduloja alkalmabol. Horvath Gyula alpolgarmester
koszontojet kovetoen Koromi Gabor, az Alapfoku Muveszeti lskola igazgatoja emlekezett meg a
tragikus sorsu allamferfirol. Az unnepseget koszoruzas zarta.
2009. iunius 15.
Kozrneghallgatas a Radnoti Miklos Muvelodesi Hazban
2009. iunius 16.
A Csepeli 0rrneny Kisebbsegi onkorrnanyzat kiallitast rendezett a Munkasotthonban a Galeria 21
kiallito teremben. A kiallitast a polgarmester nyitotta meg.
2009. iunius 17.
A Gazdasagi Kabinet ulesen a gazdasagi valsag onkormanyzati hatasairol foglalkozott a testulet.

Az onkormanyzati alkalmazottak, az onkormanyzati kepviselok 2009. majus havi illetmenyenek
kifizetesehez az onkormanyzat 2009. junius 2-an 54.028 eFt, junius 3-an 190.345 eFt, osszesen
244.373 eFt berhitelt vett igenybe.
2009. junius 4-en megkezdte az ~ l l a mSzamvevoszek
i
a 2006-2009. 1 negyedev kozotti idoszak
onkormanyzati gazdalkodasanak atfogo ellenorzeset. Az ASZ munkatarsai a helyszini
vizsgalatokat varhatoan 2009. augusztus 1O-ig tartjak.
Az allamhaztartasi torveny szabalyozza a Magyar ~llamkincstarnak(MAK) az onkormanyzatok
normativ tamogatas igenybevetelenek es elszamolasanak ellenorzeset. A keruleti onkormanyzat
2007. evi normativ tamogatasanak elszamolasat a jogszabalyban meghatarozottak alapjan a MAK
felulvizsgalta es az onkormanyzatot jelentos osszegu visszafizetesre kotelezte. A MAK ellenorzesi
megallapitasaival kapcsolatban az onkormanyzat tobbszor kifogassal elt, utoljara 2009. januar
elejen. A legutobbi onkormanyzati kifogasra a MAK igazgatoja 2009. majus 18-an megkuldte a
jegyzokonyvet, melyben 20.301 eFt visszafizetesi kotelezettseget hatarozott meg kerulet
szamara. A jegyzokonyvet az erintett agazatvezetok megismertek, es a jegyzokonyvben rogzitett
eszreveteleket tobbsegeben elfogadtak. igy a 20.301 eFt visszafizetesere, kamataival egyutt, az
onkormanyzatnak a 2009. evi koltsegvetesben fedezetet kell biztositani. A befizetest a MAK
hatarozata alapjan kell majd teljesiteni.
A SZLEB a junius 8-i ulesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta:
Dontott a Fovarosi Kozgyules bizottsagai altal kiirt lakasszovetkezeti lakoepuletek felujitasi
koltsegeinek tamogatasara vonatkozo 2009. evi palyazathoz valo csatlakozasrol, es a helyi
rendelet alapjan ugyanazon temaban valo palyazatkiirasrol.

-

-

Harom fiatal hazaspar reszere vissza nem teritendo tamogatast biztositasat javasolja elso
lakashoz jutasuk targyaban, osszesen 1.648.000,- Ft osszegben.
41 adossagkezelesi tamogatas ugyeben hozott hatarozatot.
Dontott ket tarsashaz eseteben a korabban kemenyfelujitas ugyeben elbiralt tamogatas
modositasa ugyeben a bekerulesi koltseg valtozasa miatt.
Egy jogcimnelkuli lakashasznalo eseteben - aki hatralekait rendezte - egy eves hatarozott
idotartamu lakashasznalati szerzodes megkoteserol dontott.

A PEKB a junius 9-i ulesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta:
Elfogadta a 2008. evi onkormanyzati vagyonvaltozast bemutato eloterjesztesekben foglaltakat.
A ,,South-East Europe Program ReTinA palyazat megvalositasahoz kapcsolodo nemzetkozi
altalanos es penzugyi projektmenedzsment feladatok ellatasa angol es magyar nyelven"
targyu kozbeszerzesi eljaras reszveteli felhivas- es dokumentacio-, valamint ajanlatteteli
felhivas- es dokumentaciotervezetet elfogadasra ajanlja a Polgarmester reszere.
A VKB a junius 10-i ulesen sajat hataskorben dontott a Csepel SC es kornyeke Szabalyozasi Ten/
modositott programjarol.
A bizottsag sajat hataskorben megtargyalta a Domb utcai lakok forgalomtechnikai valtoztatasi
kerelmerol szolo eloterjesztest, melynek hatarozati javaslatai kozul csak egy kerult elfogadasra es
abban a bizottsag arrol dontott, hogy az egyedi forgalomcsillapitasra, forgalmi rend valtoztatasra
iranyulo kereseket nem tamogatja, tovabba ugy dontott, hogy forgalomcsillapitasokat, forgalmi
rend valtoztatasokat csak az erintett ovezet teljes forgalomtechnikai felulvizsgalatat kovetoen,
azzal osszhangban lehet megvalositani.
A bizottsag szinten sajat hataskorben megtargyalta a ,,Javaslat az Erdosor rjti lakotelep es
kornyeke Keruleti Szabalyozasi Ten/ programjara" cimu eloterjesztest, azon ban errol dontes nem
szuletett, tekintettel arra, hogy a bizottsag a napirend targyalasa kozben hatarozatkeptelenne valt.
A bizottsag az eloterjesztest junius l - e i rendkivuli ulesen ismetelten napirendre tuzi.

06.18.

16ora

06. 20.

9 ora

06. 22.

l 0 ora

Tisztsegviseloi ertekezlet.

14 ora

Dr. Szeles Gabor jegyzo fogadooraja

06. 23.

Kituno tanulok koszontese a Csepeli Zeneiskolaban.
DOK program a Rakoczi-kertben.

Roma forum.

06. 24.

9 ora

~gazatvezetoiertekezlet.

06. 25.

9 ora

Honositas.

06. 29.

l 0 ora

Tisztsegviseloi ertekezlet.

14 ora

Alpolgarmesteri fogadoora.

15 ora

Koztisztviselok Napja.

06. 30.
07. 01.

Munkaszuneti nap.

Kellemest pihenest a nyari szunetre!

Budapest, 2009. junius 16.

Budapest XXI. Keriilet

TArgy: Ket testuleti ules kozotti beszamolo

T6th MihGly
polgarmester ur

A kdt testiileti iilks kozott eltelt idoszakban az Igazgatasi Agazat vonatkozasaban az alabbi
fontos esemdnyek tortentek:
Igazgatasi Iroda

l . Az elmult testiileti iiles ota a Kereskedelmi Csoport munkatarsai 8 helyszini
ellenorzest tartottak. Ebb01 2 iizletben mindent rendben talaltak, 6 iizletnel
rendellenesskget tapasztaltak, de az iizemeltetok nyilatkozatainak beszerzese
folyarnatban van, ezert a tovabbi intezkedesek kimenetele nem ismert.
A csoport munkatarsai az elozo testiileti iiles ota 13 uj miikodesi engedelyt adtak ki,
15 iizlet miikodesi engedelyet modositottak es 9 iizlet megsziinesenek
tudomasulvetele tortent az elmult idoszakban.
A telepengedelyezesrd szolo jogszabaly valtozasat kovetoen 5 telep nyilvantartasba
vetele tortent meg, 2 telepet megsziines miatt toroltek a nyilvantartasbol. A rkgebben
miikodo telepek koziil 70 bejelentes koteles es 32 telepengedely koteles telephelyet
vettek nyilvantartasba.
2. Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezetoi 13 szemely allarnpolgarsagi
fogadalmanak letetelenkl, es szombati munkanapokon 22 anyakonyvi esemenynel
(hazassiigkotes) miikodtek kozre.
Folyamatban levo kozbeszerzesek

1. A Csepel 0falu KSZT beszerzesere vonatkozoan - a polgarrnester ~ kiegeszito
fedezetet biztosito donteset kovetoen - az eljaras eredmenye kihirdetesre keriilt. Az
eljaras nyertes ajanlattevojevel, a Miihely Zrt-vel a szerzod~smegkotesre keriilt.

2. A Nagy Imre AMK felujitasara elnyert EU-S tarnogatas felhasznal.l8siival
kapcsolatban folyamatban levo kozbeszerz6si eljarasok az alabbiak:
a) Az AMK infrastruktura fejlesztese, epulet felujitasa targyban inditott
megismetelt eljhrasban az ajanlatok benyujtasra kerultek. Az eljaras eredmenye
kihirdetesre kerult, azonban az eredmenyt az egyik ajanlattevo megthadta, igy a
jogorvoslati eljaras folyamatban van. A jogorvoslati eljhras lezhrasaig a
szerzodeskotest ajanlatkero elhalasztotta. A Kozbeszerz6si Dontobizottsag a
jogorvoslati eljhrasban a targyalast 2009. junius 17. napjhn 8.30 orara tuzte ki.
b) AMK - iskolai tantermek, ovoda butorai, berendezesei, k6szsegfejleszto jatekok
beszerzese thrgyban inditott eljhrasban az ajanlatok benyujtasra kerultek. Az
eljaras nyertes ajanlattevoivel, a HOR Zrt-vel 6s az ALEX Fembutor Kft-vel a
szerzodes megkotesre keriilt.
c) AMK - informatikai eszkozok beszerzese thrgyban inditott eljarasban az
ajanlatok benyujtasra kerultek. Az eljhras eredmenye kihirdetesre kerult, melyet
az egyik ajhnlattevo jogorvoslati kerelemmel tamadott meg. A jogorvoslati
eljhras lezarasaig a Kozbeszerz6si Dontobizottsag a szerzodCskot6st megtiltotta.
A Kozbeszerzesi Dontobizottsag a jogorvoslati eljarasban a targyalast 2009.
j h i u s 8-hn 8.30 orara tuzte ki.
3. A ,,South-East Europe Program 'RETINA' palyazat megvalositashhoz kapcsolodo
projektmenedzsment feladatok ellatasa" targyu kozbeszerzesi eljaras elokeszitese
folyamatban van. Az eljarast megindito hirdetmeny feladasara a PEKB 2009. junius
9-i uleset kovetoen kerulhet sor. A kozossegi Crtekhatarokat meghalado gyorsitott
meghivasos eljaras hivatalos kozbeszerzesi tanacsado keriilt bevonasaval folytatodik.

VirosCpitCsi Iroda
1. 2009. majus 18. napjatol Gencsi Aniko magasepitesi ugyintezo mar nem dolgozik
irodankon a feladatai ellatasat, helyettesitessel oldjuk meg. Az irodavezetoi statusz
tovabbra is helyettesitessel megoldott.

2. A Rakoczi liget lakopark ,,En-jelu epuletere vonatkozoan a hasznaltitbaveteli
engedelyezesi eljarast a felfiiggeszt6s u t h a Csepeli Lakasfejleszto Zrt. ujrainditotta.
A lakasok elkCszultek, igy a hasznalatbaveteli engedely kiadasra kerulhet meg junius
honap elso feleben.

3. A Budapest XXI. Revesz U. l llb. s z h alatti, 20681811 helyrajzi szamu ingatlanra
vonatkozolag a Magyar Telekom Nyrt. kpitesi engedelyt nyujtott be hat6sagunkhoz
egy bizisallomas (antenna kikpites) letesitesre vonatkozolag. Az engedelyezksi
eljhrast meginditottuk.

~gyfClszolgalatiCS Okminyiroda

1. A Kozigazgatasi 6s Elektronikus Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala ellenorzest
vegzett az ~gyfelszolgalati6s Okrnhnyirodaban, biztonsagi, eljarasi intezkedeseket
vizsgaltak.

2. Probauzemmel telefonos munkatars vette az ugyfelek idopontfoglalasait. Minden
meghirdetett telefonszimot o kezelt. Ez nagyon hatekony, nagyban csokkenti a
szemelyesen idopontot foglalo munkatarsak leterheltseget, viszont most a
szabadsagolasok miatt ennek a modszernek a bevezetCsCve1 oszig vhni kell. 0sztol
ez lesz az altalhos az ugyf~lszolgalatonaz idopontfoglalas tekinteteben.

2009. junius 07-in lezajlott az Europai Parlament-i valasztas. Csepelen a valasztasra
jogosult 62.329 fo valasztopolgar kozu122.118 fo jelent meg a szavazason.
A szavazokorokben - annak ellenere, hogy csupan 3 jelolo szervezet kuldott delegaltakat megfelelo CS jogszeru munka folyt. Lenyeges rendkivuli eseminy nem tortint. A szavazatok
osszeszimla1~sa, az eredmenyeket megallapito jegyzokonyvek kiallitasa rendben
megtortint. 2009. j h i u s 0 8 - h a Fovirosi Valasztasi Irodihoz a jegyzokonyvek beszallitasa
hataridoben megtortknt, az atvitelkor mind a 70 db jegyzokonyvet hibatlannak itiltek, a
csepeli Helyi Valasztasi Iroda munkajat dicsirettel illettek.

Budapest, 2009. junius 11.

~ e r b l d n kdr. Farag6 Ibolya
aljegyzo

Polgarmesteri Hivatal
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Tisztelt Polghrmester ~ r !
MellCkelve megkiildorn a kCt testuleti ulCs kozott eltelt idoszakban a Humanpolitikai CS ~zemeltetesi
Agazat tevCkenysCgCre vonatkoz6 fontosabb esemCnyek besz6mol6jat:
Aaazatvezetoi hataskorben:
1. A 2009. 05.28-29-Cn megrendezksre keriilij , , ~ ~ i t C sf6rumn
z
rendezvenyhez kapcsol6d6
technikai CS egy6b feladatok elvCgzCse,

2. Az EP valasztds lebonyolitasdhoz kapcsol6d6 technikai feladatok ellatasa (orzCs-vCdCs;
6lelmezCs; szavazokor zdras stb.),
3. ,,Pro Urbe Budapest"; ,,BudapestCrt" dij adorndnyazdsanak a felhivas elokCszitCse a
kCpviselok rCszCre;
4. ASZ vizsgalatra va16 dokumentaci6k el6kCszitCse;

5. Bp., XXI., Kossuth L. U.65. szam alatti ingatlan 1Cgtechnikai problCm6inak megoldasa.
SzemClyzeti vezetoi feladatok tekintetiben:
4. A pdnzugyi ugyintCzo, onkorm6nyzati intCzmCnyi referens, varosCpitCsi irodavezetoi
allaspalyazatok elbiralasa,

5. A VarosCpitCsi ugyintkzo iires allashelyre phlyazat kiirasa;
6. Az majus havi jelentCsi kotelezettsCgek teljesitise a MAK felC, valamint a megbizasi
szerzodesek, belso-I~elyettesitCsekvisszaigazolasa,

7. IntCzkedCs a gCpjarmii koltsCgtCritis kifizetCsCben 2009. junius hbnapra,
8.

6 fo szakmai tovabbkCpzCsCnek lebonyolitasa,

9.

1 fo felvCtelCvel, valamint lfo kil6pesCvel kapcsolatos feladat elvCgzCse,

10. VCgad6 elszamolasahoz kapcsol6d6 adminisztrativ feladatok,
11. KET tovabbkCpzCshez kapcsol6d6 adatszolgaltatas K M ~ felC;
H

12. Vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsCgre felhivhs az Crintett munkatarsak r6szCre;
13. 2009. Cvre megallapitott szabadsagok jelentise

Budapest, 2009. junius 12.

MAK felC.

Helyzefjelentes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temairol
I. Csepeli Gerincut I. iitem
A Fovarosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu teriiletek atadasi
folyamata niegkezdodott. Megszulettek a testuleti dontesek, az atadasi jegyzokonyv
es a megallapodas elokeszites alatt van.
Az utszakasz 2009 jan . 21-en epitesi engedelyt kapott.
A Fovarosi Onkormanyzat megkezdte a kivitelezore vonatkozo kozbeszerzesi eljaras
elokesziteset.

11. Teherforgalmi Elkeriilo ut
A Kt dontese alapjan meg rendeltuk a teruletmegszerzeshez szu kseges
dokumentaciokat. A muszaki dokume~itumok elkeszultek, azokat a Foldhivatal
folyamatosan zaradekolja.
Az utszakasz engedelyezesi tervdokumentacioja elkeszult.
Megtortent a kisajatitast vegzo ugyvedi iroda kivalasztasa.
Elindult a teruletek megszerzesenek elokeszitese.

111. INTERREG palyazat elokeszitese
A volt Csepel Muvek teruletenek befektetesi celu, komplex fejleszteset megalapozo
elokeszito feladatok megvalositasara a Fejlesztesi Csoport projekt koncepcio
kidolgozasat kezdte meg, amely palyazat formajaban a 2008. aprilisaban megnyilt
INTERREG IVB program kereteben beadasra kerult.
A projekt elozetes szakmai tartalma, penzugyi utemezese egyeztetesre kerult a
Csepeli Munkaadok es Gyariparosok Egyesuletenek es a BKlK Csepeli
Tagcsoportjanak elnokevel.
A palyazat a ketszintu palyazati rendszerben az lnterreg palyazatokat kiiro Iranyito
Hatosag dontese szerint nyert, igy a palyazat kereteben mintegy 2.828.375 euro
tamogatast sikerult elnyerni. A tamogatasi szerzodes alairasa 2009 juniusaban
varhato.

/V. Termalfiirdo es Wellness
Kivalasztasra kerult az ingatlan hasznositasi palyazatot lebonyolito ceg.
Elkeszult a palyaztatas utemterve, kidolgozasra kerillt a teriiletre vonatkozo szukitett
beepitesi parameterek jegyzeke. A tender szoveget a VKB, a PKKB, es a TB
egyuttes ulesen veglegesitette.
A felhivas megjelentetesehez lakossagi igeny figyelembe vetele miatt uj dontes
szu kseges.

V. Fedett uszoda
Az Onkormanyzat szamara nyujtott uszodai szolgaltatas kozbeszerzesi eljarasa
eredmenytelenul zarult. A tovabbi feladatokrol dontes szu kseges.

V/. Az iigyfelszolgalati lroda felujitasa
Az 1Jgyfelszolgalati lroda felujitasa befejezodott. A hozzaepites engedelyezesi
tervdokumentacioja elkeszult, valamint elkeszultek a szu kseges kiviteli tervek. Az

engedelyezes megtortent, a kivitelezo kivalasztasanak kozbeszerzesi elokeszitese
folyamatban van.
VII. A mag utca megepitese
Jogerosse valt a Mag utca epitesi engedelye, a TESCO a kivitelezovel szerzodest
k~tdtt.
A Mag utca epitese befejezes elott all. A Salak utcai csatlakozasnal a nagynyomasu
gazvezetek lefedese, majd ezt kovetoen a meg hianyzo reszen a koporeteg
leteritese van hatra. A miiszaki atvetelhez szClkseges meg a tavho vezetek
oszlopanak athelyezese. Ez esetben hatosagi kotelezes szukseges.

A Fejlesztesi Csoport altal gondozott a ktualis palyazati tema k:

UNDP energetikai
megvalosithatosagi
tanulmanyok
kidolgozasa

1.

Nyert, a
tamogatast
ket
utemben
megkaptuk

15.360

3.072

I.)KMOP-2007-4.5.3 jelu palyazat, Venusz U. 2. sz. alatti Haziorvosi Rendelo
komplex akadalymentesitese:
Komplex akadalymentesites megvalositasa az intezmenyben, valamint kozvetlen
kulso kornyezeteben a kozep Llletek akadalymentesiteset szabalyozo hatalyos
jogszabalyokban foglalt eloirasok szerint. A palyazat tamogatasi intenzitasa: 85%
tamogatas, 15% or~resz.A palyazati tamogatas elnyerese eseten az alabbi feladatok
kerulnek megvalositasra:
Fizikai akadalymentesites
1)
2)
3)
4)

Akadalymentes parkolo kialakitasa
Kulso megkozelithetoseg akadalymentes megoldasa
KUlso felvono utolagos elhelyezese
Bejarat(ok) megfelelo modon torteno kialakitasa (felhajtorampa,
megfelelo kialakitasu bejarati ajto)
5) Akadalynientes WC-mosdo kialakitasa a megfelelo szarliterekkel es
kiegeszitokkel felszerelve (emeleten)
6) Felso szinten tuzbiztos epuletszakasz kialakitasa (tijzeset eseten
hasznalando)

A nyilaszarok merete, a padloburkolat minosege, a kozlekedok szelessege
megfelelo.
Infokommunikacios akadalymentesites

1) Utolagosan elhelyezett burkolati vezetosavok kialakitasa
2) Burkolati figyelmezteto jelzesek kialakitasa (pl. Iepcsokar, felvono, stb.
jelzesere)
3) Informacios tablak el helyezese (jol Iathato es tapinthato)
4) ijvegfeluletek megfelelo modon torteno jelzese
2

5) Falfeluletek es nyi'laszarok szinkontrasztos kialakitasa
A palyazat nyert, a kivitelezo kivalasztasara iranyulo kozbeszerzesi eljaras lezarult, a
nyertes kivitelezovel a vallalkozasi szerzodes megkotese megtortent. A kivitelezes
megkezdodMt.
2.) KMOP-2007-4.5.3
akadalymentesitese:

jelu

palyazat,

a

Hetszinvirag

ovoda

komplex

Komplex akadalymentesites megvalositasa az intezmenyben, valamint kozvetlen
kulso kornyezeteben a kozepuletek akadalymentesiteset szabalyozo hatalyos
jogszabalyokban foglalt eloirasok szerint. A palyazat tamogatasi intenzitasa: 59%
tamogatas, 41 % onresz. A palyazati tamogatas elnyerese eseten az alabbi feladatok
kerulnek megvalositasra:
1.

Fizikai akadalymentesites

l.) Akadalymentes parkolo kialakitasa
2.) Kulso megkozelithetoseg akadalymentes megoldasa
3.) Felvono utolagos elhelyezese
4.) Bejarat(ok) megfelelo modon torteno kialakitasa (felhajtorarnpa, megfelelo
kialakitasu bejarati ajto)
5.) Kozlekedok szukseges szabad szelessegenek biztositasa
6.) Akadalymentes WC-mosdo kialakitasa (foldszinten a sziilo k ill.szemelyzet
reszere, emeleten a gyerekek reszere)
7.) Nyilaszarok csereje a szijkseges szabad meret biztositasaval
8.) Burkolatcsere - csuszasmentes burkolat
9.) ~j Iepcsohaz kialakitasa (tuzbiztonsagi okokbol, tuzvedelmi szakemberrel
valo egyeztetes alapjan)
lO.)Felso szinten tijzbiztos epuletszakasz kialakitasa (tuzeset eseten
hasznalando)
lnfokommunikacios akadalymentesites
6) Burkolati vezetosavok kialakitasa
7) Burkolati figyelmezteto jelzesek kialakitasa (pl. Iepcsokar, felvono, stb.
jelzesere)
8) Informacios tablak elhelyezese (jol Iathato es tapinthato)
9) 1Jvegfeluletek megfelelo modon torteno jelzese
10) Falfeluletek es nyilaszarok szinkontrasztos kialakitasa
1l)lndukcios hurok beepitese, vagy egyeni infrasugaras hangerosito
keszulek beszerzese (hallasserult szemelyek reszere)
A palyazat nyert, a kivitelezo kivalasztasara iranyulo kozbeszerzesi eljaras lezarult, a
nyertes kivitelezovel a vallalkozasi szerzodes megkotese megtortent. A kivitelezes
rnegkezdodott.

Kozep-Magyarorszagi Opera-tiv Program, TEUT, a Kozossegi
Kezdemenyezesi Programok kereteben, ill. Fovarosi o n k.
kezeleseben beadottlbeadasra kerulo on kornianyzati palyazatok
2007-2009.

Palyazati felhivas

Palyazatot
elokeszitii
szervezet ill.
szervezeti egyseg

lgenyelt vagy
elnyert tarnogatas

KMOP-2007-4.5.3
jelu palyazat, Venusz
U. 2. sz. alatti
Haziorvosi Rendelo
komplex
a kadalymentesitese

Fejlesztesi Csoport

22.836.244,-Ft
(elnyert)

KMOP-2007-4.5.3
jelu palyazat, a
Hetszinvirag ovoda
komplex
akadalymentesitese

Fejlesztesi Csoport

24'333'742'-Ft
(elnyert)

INTERREG IVB.
palyazati program: a
volt Csepel Muvek
terulete fejlesztesi
programjanak
kidolaozasa

KMOP-2008-5.2.2lB
Funkciobovito
rehabilitacio

1

1

1

I

l

Csevak Zrt.

A palyazat formailag
befogadasra kerult,
tovabbjutott a 2.
korbe

698.301.342,-Ft
(igenyelt)

Csevak Zrt.

1 KMOP-2008-2.1.1lB 1

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese
folyamatban van

998.325.650,-Ft
(igenyelt)

Csevak Zrt.

1

I

130.222.859,-Ft

1

szerzodes
megkotesre kerult, a
projekt
megvalositasa
folvamatban
A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotesre kerult, a
projekt
megvalositasa
fobamatban

2.828.375 euro

Fejlesztesi Csoport

KMOP-2008-5.5.1lC
Ady lakotelep
integralt szocialis
varosrehabilitacioja

Palyazati eredrneny

A palyazat
visszakerult a
palyazati eljarasba,
a szijkseges
hianypotlas is
megtortent, de a
palyazat az ertekeles
soran nem nyert
tamoaatast
.-. . .
.
.
A palyazat nyert, a
-

-

-

-

I

1

Belteruleti utak
fejlesztese

KMOP-2007-2.3.1lC
Parkolok es
csomopontok
fej lesztese

Csevak Zrt.

171.094.958,-Ft
(elnyert)

KMOP-2007-3.3.1lB
Belteruleti
csapadekvizelvezetes es gyijjtes

Csevak Zrt.

142.165.800,-Ft
(elnyert)

KMRFT-TEUT-2008
Telepulesi
on kormanyzati
szilard burkolatu
belteruleti kozutak
burkolat felujitasanak
tamogatasa: ~ r p a d
U. burkolat felujitasa
(0 100050/08/U)
KMRFT-TEUT-2008
Telepulesi
onkormanyzati
szilard burkolati
belteruleti kozutak
burkolat felujitasanak
tamogatasa:
Tancsics M. U.
(Koltoi A. U. - Ady E.
ut kozott) burkolat
felujitasa
(0100051108lU)
KM RFT-TEUT-2008
Telepulesi
onkormanyzati
szilard burkolatu
belteruleti kozutak
burkolat felujitasanak
tamogatasa: II.
Rakoczi F. ut (Koltoi
A. U. - Ady E. ut
kozott) bal palya
burkolat felujitasa
(0 1000471081U)
KMRFT-TEUT-2008
Telepulesi
onkormanyzati
szilard burkolatu
belteriileti kozutak
burkolat felujitasanak
tamogatasa: Katona
J. U. (Kassai U. -

tamogatasi
szerzodes
megkotese
folyamatban van
A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotesre kerult, a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban
A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese
folyamatban

(elnyert)

Csevak Zrt.

Csevak Zrt.

Csevak Zrt.

9.860.096,-Ft
(elnyert)

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese es a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban

11.793.080,-Ft
(elnyert)

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese es a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban

5.706.882,-Ft
(elnyert)

I

i

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese es a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotese es a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban

Dunadulo kozott)
burkolat felujitasa
(0 1000521081~)
XXI. Kerulet Csepel
Kiralymajor
lakotelep
.
kozponti park I. ijtem
jatszoter
rekonstrukcio
fovarosi palyazat
KEOP-4.1.0 Hoeslvagy
villamosenergiaeloallitas tamogatasa
megujulo
enegiaforrasbol es
KEOP-5.1
energiahatekonysag
fokozasa palyazatok
(2 db)
KMOP-2007-4.6.1
Kozoktatasi
intezmenyek
beruhazasainak
tamogatasa - AIUK
intezmenyfelujitasi
palyazata
KMOP-2007-4.6.1
Kozoktatasi
intezmenyek
beruhazasainak
tamogatasa IVlatyas Kir. Alt.
lskola
intezmenyfelujitasi
palyazata

v.av0.000,-Ft
(elnyert)

A palyazat nyert, a
projekt zarasa
folyamatban

A projekt CS annak
koltsegvetese
tervezes alatt all

A palyazat
elokeszites alatt all,
konkret projektterv
kd,tsegvetes
nelkiil. A palyazat
varhato beadasi
idopontja: 2008. ev
vege

224.236.000,-Ft
(elnyert)

A palyazat nyert, a
tamogatasi
szerzodes
megkotesre kerult, a
kozbeszerzesi
eljaras folyamatban
van

~

I

Csevak Zrt.

Budapest XXI.
Kerulet Csepel Onk.
Oktatasi Szolgaltato
Intezmeny

AMK

1

Matyas Kiraly
~ l t a l a n o slskola

250.000.000,-Ft
(igenyelt)

A palyazat formailag
befogadasra kerult,
de a szakmai
kiertekeles soran
nem nyert
tamogatast

Budapest, 2009.06.10.

Szlavik Zoltan
strategiai fomunkatars
S k.

1
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CSEVAK CSEPELIVAGYONKEZELO
ZARTKORUEN
MUKODORESZVENYTARSASAG
1215 Budapest, Icatona J. U. 62-64. B: 1751. Budapest, Pf.: 73.
B:(+36) 1-276-7876 Fax: (+36) 1-276-6934
mternet: \nvw.csevak.hu;
e-mad: mfo@,csevak.hu
Ckgjegyzkkszim : 01-10-045701 (F6virosl Birbsig, mint CCgbir6sig)

CSEVAK Zrt

Kdt testiileti ulds kozotti idoszakban elvdgzett munkak
Kbt testiileti iilbs kozotti idoszak beszamol6ja
I. Fenntartasi munkalatok
Parkfenntartas
A Fokert-Lihn konzorcium altal jelenleg a masodik kaszalasi koron vagyunk tu1 a keruletben. A
keretosszegnek megfelelo utemben zajlanak a munkilatok, a rendkivuli szarazsag jelentosen
novelni fogja a kiadasokat. Egy szigoritott technolbgia alapjan vegezzuk a legsziiksegesebb
feladatokat, hogy a rendelkezesre a110 fedezet ev v6g6ig biztositott legyen.
Gondok, problemak:
- a parkfenntartasi keretosszeg varhatban keves lesz 6v v6g6ig.
- a Termiszetes csapadek hianya nagy gond a novenyzet, kisfak szamara.
- a meg novekedett vizigeny jelentosen noveli a vizdijat, ami rajta keresztul a parkfenntartas
Keretosszeget
- az illegalisan lerakott hulladdk mennyiseget tovabbra sem tudjuk
megakadalyozni,v~rhatban
a szem~tszallitasikeret is kevks lesz 6v vegeig

A szerzodds szerint 6s a kiadott megrendelesek alapjan megfelelo mbdon 6s utemben zajlanak a
munkalatok a Fokert Kft. altal.

Tamariska domb fenntartasa
A Csepeli Zold Kor Egyesulettel a szerzodes alairisa kerult, 2009. december 31.-ig hatilyos. A
munkalatokat juniusban fogjak megkezdeni.

Jatszbterek idoszakos felulvizsgalata
A beerkezett 3 arajanlat kozul a Szamei Kft. adta a legkedvezobbet. A szerzodes alairas jelenleg
folyamatban van.

Meglivo jatszbeszkozok ellenorz6se, iavitasi munkai
A jatszbterek idoszakos felulvizsgalatanak elkeszulte utan fogunk bekkrni 3 arajanlatot a
felmkresnek megfeleloen.

Locsol6ha16zat karbantartasa, reszleaes iavitas
A beerkezett 3 irajanlat koziil az Olio Kft. adta a legkedvezobbet. A szerzodes alairasra keriilt. A
szukseges feladatok elvegzese megkezdodott,a munkak kiadasa folyamatos. Jelentos mennyisegii
bejelentes erkezik vizha16zat javitassal kapcsolatban.
Keruletben elofordul6 parki berendezesek 6s burkolatok bontasa
A beerkezett 3 arajanlat koziil a Setakert Kft. adta a legkedvezobbet. A szerzodCs alairasra keriilt. A
kiadott feladatokat megkezdte a valalkoz6.
Kutvafuttatbk 6s kutyapiszok-gvui toladak uzemeltetese
A kozbeszerzesen nyertes ceg a KO-Sar Kft. A szerzodis alairasra keriilt. A fenntartasi es
iizemeltetesi feladatokat mar vegzi a vallalkoz6.
Graffiti eltavolitas
Az arajanlat kereselt kikuldese megtortent a j6vahagyott 3 cCg fele. A beerkezett arajanlatok kozul
az Ifotech Kft. adta a legkedvezobb arajanlatot ,a vallalltoz6i szerzodes a napokban keriil
alairasra.
Muskatli, viragaayi novenyek beszerzese
A kozbeszerzesen nyertes vallalkoz6 a Setakert Kft. Az egynyari, eve10 viragok kiultetese
megtortent a keruletben, nagyon sok helyen kellett potolni lopasok 6s kitaposasok miatt. A
muskatlilt kihelyezese majus 20-ig megtortent. A rendkiviili szarazsag miatt nagyon nagy teher a
parkfenntartas szamara a megfelelo mennyisegii 6s minosegii ontozes biztositasa.
kutvapiszokgyiiito ladak kihelyezese
Beerkezett a 3 arajanlat a j6vahagyott cegektol, a legkedvezobb ajanlatot a KO-Sar Kft. adta. A
szerzodes alairasa jelenleg folyamatban van, a ladak kihelyezese hamarosan megkezdodik. Ez 45 db
ladat jelent - tapasztalatok alapjan - ,a keriilet kutyak altal legterheltebb reszein,erintve szinte
minden kozparkot es lakotelepet.
Lapkoves iardak iavitasa, pbtlasa, kiepitese
Ez a feladat egybeszamitasra keriilt a parki berendezesek 6s burkolatok bontasa feladattal, ennek
tekinteteben a SCtakert Kft.-vel a szerzodes alairasra keriilt. A sziikseges feladatok kiadasa
folyamatos
Fapotlas
Kozbeszerzesi eljaras kereteben a nyertes ajanlattevo a Harmat Kert Kft. A szerzodes 2009.
december 3 1.-ig hatalyos. A lakossagi igknyeket szeptember l .-ig fogadjuk be, majd a Fokertesz
asszonnyal egyeztetett cimlistat veglegesitve az osz folyaman megkezdjiik a fatelepiteseket.
Szokokut fenntartas
A szerzodCs alairasra kerult a Lian Kft.-vel, a szokokut fenntartasa 6s iizemeltetese megkezdodott.

A kiadott megrendelesek alapjan, megfelelo modon CS utemben zajlanak a munkalatok a Netta Kft.
altal. A szerzodCs 20 10. december 3 1.-ig hatalyos.

Az utfenntartasi munkak koziil a katyuzasi munkak (tobb mint 5700 m2 kkszult el), jkdajavitasi
munkakat (kozel 4000 m2 kesziilt el) az Euro Aszfalt kft vkgzi a 2008 kvben megkotott szerzodks
szerint. Folyamatosan vkgzi a vallalkozo a foldut fenntartasi munkhkat, arkok tisztitasat, burkolasat.
A volt ,,Csepel Muvek" teruletkn az Btvett burkolatokon megtortkntek a burkolat javitasi munkak CS
folyamatos a fenntartasa.
Kihelyezksre kerultek a Juharos utcaban, R6zsa utcaban es a Szatmki utcaban a
forgalomcsillapitast biztosito tablhk, viragladak, egykb helyeken tabla levktelekre ill. p6tlasokra
kerult sor ez idaig.
Folyamatosan vegeztetjuk keriiletszerte a forgalomtechnikai eszkozok kihelyezkskt 6s
karbantartasat.
Csapadkkviz szallitas
Keriiletiink csatornazatlan melyteruletein, a lefolyastalan teriileteken osszegyulo csapadkkviz
elszallitasa folyamatosan a vallalkozasi szerzodksben foglaltaknak megfeleloen tortknik.
Szikkaszt6 kutak tisztitasa
A szikkaszt6 kutak, viznyelok, racsos foly6kak tisztitasi munkaja a vallalkozasi szerzodksben
meghatarozott modon folyamatosan halad.

11. Virosgazdilkodisi feladatok
Kozkifoly6 kutak diia
A fenti feladatok tekinteteben megfelelo m6don zajlanak az uzemeltetksi 6s fenntartasi munkalatok.
Lak6telepi mintapark mozgalom 6s hazunk taia
A pilyazaton nyertes hazakkal folyamatosan zajlanak a megallapodasok alairasa. Az elszamolas
vegso hatarideje 2009. november 10.
Junius 30-ig hozhatjak be az elso korben a szhlakat.
Tilt6 tablak keszitkse, kihelyezese, potlasa, utcankv-tablak
A 3 arajinlat bekerCsChez a muszaki elokeszitks folyamatban van.

111. Fejlesztksi feladatok

2009. Cvi munkak koziil az utepit6s I. utem:
Maramarosi U. (Vadgalamb U.- Maria k. U.kozott)
M6kus U. (Borz U.- Banka U. kozott)
Nyul U. (Zerge utca - Szarvas U.kozott)
Badacsonyi U. (Kovecses U. - Tarpataki U.kozott)
Olyv U. (Maria kiralynk U.- Varju U.kozott)
Zerge U. (JVyul U. - Szarvas U. kozott)
Seregklyes U.(Miria kiralyne utca - Facanos U. kozott)
kozbeszerzesi eljirasa elindult a kivitelezes virhat6an augusztus vegen indulhat.
A KMOP - 2008 - 2.1.11 B ,,Belteruleti utak fejlesztCseVpalyazatunkra a kozbeszerzesi eljaras
kiirasra kerult. A kivitelezksi munka virhat6an augusztus vegen indithato.

A KMRFT - TEUT -2008 a ,,TelepulCsi onkormanyzati szilard burkolatu belteruleti kozutak
burkolat-felujitashak tamogatisa" targyaban a nyertes ajanlattevo - a Colas Eger Zrt. a
kivitelezkst junius 02 - Bn megkezdte.

Petz Ferenc utcai csapadkkviz-elvezetes,es burkolat korrekci6
Az FCSM Zrt. altal csapadekviz- elvezetes targyban jovahagyott tervre vonatkozoan megkezdodott
a kozbeszerzesi eljaras elokeszit6se. Virhat6an junius honap vegen kerul feladasra az ajanlattkteli
felhivBs es dokumentacio.
11. Rakoczi Ferenc uti gazvezetek-epites
A Fovirosi Gazmuvek kivitelezeseben ipul a 11. Rakoczi Ferenc uton (Karacsony S. u.- Betu U.
szakaszhatar kozott) a kozteruleti ghzeloszt6-vezetek. A muszaki atadhsra varhatoan junius
h6napban kerul sor. A vezetek meglete lehetoseget biztosit a nyomvonal menten az ingatlan
tulajdonosoknak a gazvetelezesCre.
Kassai utca - Katona J6zsef utca keresztezodesnel a jelzolampas csom6pont muszaki atadasatveteli eljarasa lezarbdott, a jelzolampas csomopont jelzolampa rendszeret a BFFH Kozlekedesi
~ ~ ~ o kezelesre,
s z t ~ illetve
l ~ z FKF Zrt. uzemeltetesre atvette.
Kolcsey utca - Volgy utca - Erdoalia ut keresztezodesnel 2009. aprilis 01-to1 elkezdodott a
jelzolampas csom6pont kiepitese.
A beruhazas 2009. juniusban befejezodik.
Mindket jelzolampa kivitelezese a Fovarosi Onkormanyzat 50 %-OStamogatasaval keszul.
A 2008. aprilis 17.-i Kepviselo-testuleti dontksben a kozvilagitas fejlesztesre biztositott forras
terhere a Budapesti Disz- es Kozvilagitasi Kfi-vel a szerzodes megkotese folyamatban van.

A forgalomtechnikai - jelzolampas csomopontok, zebraletesitesek - tervezisit megelozoen a
Fovarosi Onkormanyzat allasfoglalasat varjuk a tervezett beruhazasokra.
Park010 epitesre 3 helyen - Hollandi uton a Szent Istvan ut - Hollandi uti korforgalomhoz
csatlakoztatva i s a Hollandi ut vkgkn, a 7 1-es busz fordulojahoz csatlakoztatva, valamint a Nevtelen
utcaban - valamint zebra epitksre a Rak6czi tern61 a ltozbeszerzisi ajanlati felhivas feladasra kerult.

Hollandi kutyafuttat6
A kozbeszerzCsi eljaras lezarult, a nyertes cCg a SCtakert Kft. . A kutyafuttatb varhatban a nyar
folyarnan elkkszul.

Az alabbi feladatok kkszultek el:
Nyilaszk-6 csere: Bajaki F. U. 38., Deak F. U. 61., 11. Rakoczi F. U. 29.
Folyamatban van:
Homlokzat szigetelis i s szinezes: Bajaki F. U. 38., Deak F. U. 61 ., 11. Rakoczi F. U. 29.
Kozcsatorna bekotisek: Petofi S. U. 27., 29., Vasas U. 6., iv U. 12.
Bontasi munka: Tanacshaz u.- 11. Ralt6czi F. U. sarok I.-es utem bontasa

Palyazatok
A KMOP-2007.-3.3.1lB Belteruleteken karmegelozo felszini vizelvezeto rendszerek kiepitkse
palyazatunk kozbeszerzksi eljarasa folyamatban van. KCslelteti a felhivas megjelenesinek
idopontjat, hogy a beruhazas allami foldteruleteket is krint melyekre a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelo Zrt. - to1 tulajdonosi hozzajarulast kell beszereznunk .A hozzajarulas megadasanak
feltitele a teruletek kezeloivel , ks az MNV Zrt.-vel megkotott haromoldalu megallapodas
megkotkse. Ezek ugyintkzkse jelenleg folyamatban van. Varhat6an julius h6napban kerulhet
feladasra az ajanlatteteli felhivas.

Egyeb
Szent Imre tkr 11. utem
Jelenleg folyamatban van a tervek felulvizsgalata mind pCnzugyi mind muszaki szempontbol, arra
az esetre, ha lehetne inditani a kozbeszerzksi eljirasat a teljes 11. utemnek.

ZsilanC Bara ~ v a
Fejlesztesi Igazgato
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Megkezdodott a volt Csepel Vas- es Femmiivek
kijrnyereli karrnentesitesknek tervezkse - sajtbt5jekazlat6 a gyarban
A zoldtarca rnegbizasab61 rnegkezdodott a
Csepel Muvek rnintegy 240 hektaros
teruletenek kornyezeti karrnentesiteset celz6
strategiai szakanyag kidolgozasa - jelentette
be Kbthay La'szlo, a Kornyezetvedelrni 6s
Vizugyi
Miniszteriurn
(KvVM)
szakallarntitkara kedden a volt Csepel Muvek
teruleten
tartott
sajt6tajekoztatbn.
(Elozmknyek) A Magyar Tavirati Iroda
beszirnol6ja
szerint
a
szakallarntitkar
elmondta azt is, hogy az 56 rnilli6 forintos
beruhazis
celja
a
hozzavetoleg eav
a,
evszazadon i t tortent szennyezes eltivolitis6nak - kdrnyezetvedelrni, gazdas6gi,
egeszsegugyi es varosfejlesztesi elkepzelesekhez illeszkedo - rnegtervezese.

Testuleti anyagok
Jegyzokonyvek
Helyi re~ideletek
Hatarozatok

Tarnogatasok
INT~ZM~NYEK

Kozintezmenye k
OktatAs
Egeszsegugy
Sport

SZO~GALTATASOK
Vallalkozasok
Varosfejlesztes
Kapcsolatok

K6thay Lasz16 Kiernelte: a telep legjelentosebb szennyezo forrasa a
fernrnegrnunkalashoz, illetve a terulet feltoltesehez hasznalt salak, valarnint a
rossz allapottl felszin alatti csatornarendszer. A terulet allapotfelrnereset vegzo
konzorciurn 50 helyszinen tart rnintaveteli flirasokat, valarnint torteneti
kutatasokat, es archiv adatok felkutatasat is elvegzi - fuzte hozza.
A szakallarntitkar egyelore a karrnentesites teljes koltseget, valamint annak
varhat6 idotartalrnat sern kivanta rnegbecsulni. Mint rnondta, a kesobbi
rnunkalatok penzugyi forrasainak felkutatasa a strategiai terv resze.
A Csepel Muvek teruleten 1910-ig foleg rezdobozokat, tanyerokat, illetve
toltenyhuvelyeket gyartottak. A 11. vilaghabor6 vegeig fokent hadiipari
tevekenyseget betolto gyar jelentos resze romba dolt 1944-ben, a kesobb
allarnositott Csepel Vas- es Fernrnuvek pedig mar tobb mint 40 ezer ernbert
foglalkoztatott. Az 1983-ban rnegszunt trosztot 1 5 ut6dceg kovette, arnelyek
terrnelese 1990-t81 esett vissza jelentosen. A privatizaci6 soran rnintegy 270
tulajdonos 6s berlo kozott osztottak fel a teruletet. A gyartelepen 2008
januarjaban fejezodott be rnintegy 2.200 tonna galvaniszappal szennyezett fold
elszallitasa, a_terulet karrnentesitesere c o n b a n eddig nern kerult soy, pedig a
hord6kb61 akdr a talajvizbe,- illetve a csatornakba is szivaroghatott a
szennyezoanyagb61 a KvVM tajekoztatasa szerint.

A keriilet terkepe

Tovabbi inforrnaci6k:

ONKORM~NYZAT

POLGARMESTERI
HIVATAL

i

KER~~LETUNK

CSEPEL TERKEPE

Im presszum
Budapest-Csepel Onkorrn6nyzata
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i

DOKUMENTUMTAR

KO;

Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a

Budapest XXI. Keriilet
-

E4
1751 Bp., Pf. 85.
E-mail: orosz f(u?lender.hu

-

1211 Budapest XXI. Szent Imre ter 10.
B
(11-276-4930
Fax:

(1)-427-6381

Honlap: www.cse~el.11u
Portal: www.budapest2 l .hu

TAJEKOZTATO
a legutobbi (2009, majus 14,) Kep viselo-testiileti ules ota vegzett
legfontosabb kerdesekrol

-

1.

RSD IBIZA Kft.
A legutobbi levelezesek masolatait csatolom. A ceggel targyalasokat
folytatunk, az onkormanyzati, hatosagi es birosagi ijgyek sajatossagainak
megfeleloen. (1. sz. melleklet)

2.

INTERREG
A kozbeszerzesi e l j i r i s meginditasaval megkezdodott az erdemi munka. A

menetrendet csatolom. (2. sz. melleklet)
3.

4.

Westel - toronv bontasa
Az intezkedesek - melynek eredmenye a torony bontasa lesz - folyamatban
vannak. (3. sz. melleklet)

CsM I ~ a rPark
i
Szolqaltato Kht. taqqvulese
Az ules jegyzokonyvkt csatolom. (4, sz. melleklet)

5.

Csepeli temeto beiaras
Lakossagi bejelentes alapjin 2009. mijus 18-an bejarist tartottunk. A helyi
sajtd, is beszimolt arr61, hogy a jogos panaszok donto reszet a Fovarosi
Temetkezesi Intezet megszuntette.

6.

DHK Zrt. - FOTAV eaveztetesek
A Kepviselo-testulet 2009. jljnius
18-an targyalja a vonatkozd,
eloterjeszteseket. A javaslat celja: a penzugyi kerdesek re~idezese,a tovabbi
tartozis felhaImoz6sanak megakadilyozasa.
1

~pitesznap2009. maius 28-29.
5 eves az Uni6-S tagsagunk 6vfordul6jan epitesz napokat szerveztunk, az
eszaki teruletrol 6s a keruleti kozlekedesrol. Az igen magas szinvonallj szakmai
konferenciat a ket jelzett terulet feladatainak attekintkse jellemezte. Az
elliangzottakr61 reszletes tajekoztat6 is keszul.
ASZ vizsqalat
Korabban jeleztij k az ASZ vizsgilat programjit. 2009. j6nius 4-617 megtortent
a munkat indit6 megbesz6l6s.

DOK kezdemenvezesei
A Diakonkormanyzat javaslatot tett a fiatalok sportolasi felteteleinek
javitisira. ,,BMX-palya" kialakitasanak lehetoskgeit vizsgilju k: MADUNA
(R6zsa u.) teruleten, Kiralymajori parkban (Daru-domb).

CsM GvE kozavulese
~ v e skozgyfiles6t tartotta az Egyesulet. A targyalt napirendeket a csatolt
meghiv6 tarta lmazza. A Polgarmesteri Hivatal fete megfogalmazott kerdksekre
irasban adtunk v6laszokat. Az Elnoksegbe bevalasztottak Szenteczky Janos
urat. ~j tagokat delegal: Dipforming Kft., Vianova Kft., Siemens Kft.
Hataselemzes
A Kat6 6s Tarsa Kft. el kkszitette az o nkormanyzat 6s a CSEVAK Zrt. kozotti
egyijttmukodesi megillapodis elemzeset. a Kbt. 2/A 3 6s a 2008. kvi CV. TV.
alapjan. Az elemzes tanulmanyozhat6 a POHI I. em. 4-ben.
Kozponti szennwiztisztito
Kozmu ijgyosztaly levelet csatolom. (5. sz. melleklet)
Rev-atkelo vizsqalata
A Megyeri hid atadasa utan varhat6, hogy a rev itkelo Del-Buda tersegkbe
kerul. (6. sz. melleklet)
Lidl epitkezes
Kozvetlen kornyezetunkben Lidl 6pulhet. A helyzetet tisztazzuk. (7. sz.
mellkklet)
Kinai kapcsolat
KNK Nagykovetsege es sza kkrto ceg bevonasaval folyi k a Kepviselo-testCilet
iItaI hatarozattal engedelyezett kinai kapcsolat felvetele. A partnerek
fogad6keszs6g6rol sz616 tijekoztat6 megerkezett. Az utazas elok6szit6se
folyamatban van. (8. sz. niell6klet)
2

16.

Gazdasaqi Kabinet ul6se
2009. jljnius 17-en ulesezik a Gazdasagi Kabinet, ahol a csepeli gazdasag
helyzetet, az on kormanyzat penzijgyi lehetosegeit tekintju k at. A
megbeszelesrol szoban adun k tajekoztatast a Kepviselo-testCilet 2009. j~jnius
18-i ulesen.

17.

Kerulet beiaras
2009. jilnius 11-en kerijlet bejaras volt.
Resztvevok:
Albert J6zsef CsM GyE elnoke
Nagy Andris keruleti rendorkapitiny
dr. Kicsi Jeno ANTSZ keruleti tiszti foorvos
Szenteczky Jinos CSEVAK Zrt. vezkrigazgat6
dr. Szeles Gabor jegyzo
Baksa Lajos Varosepitesi Iroda mb. vezetoje
Olih Istvanne Bunmegelozesi Iroda fomunkatars
Orosz Edit Varosrendezesi Iroda munkatars
Vida Istvan Csepp TV Kft.
Barany Tibor Csepel QjsGg
Megtekintett helyszinek:
- Vedgat utcai ELMU telep
- Francia obol (Ny-i resze)
- Szallit6k Qtja (K-i) vege (RSD)
- Budafoki i t (Ivy-i) vege
- Gerincit
- MADUNA (Csepel Muvek Szines f6m U. - Kozponti i t )
- BVM terulet
- Kavics-binya t 6
- Kiserdo
- Buszfordul6 (Hollandi i t )
- Komp
- Kis-obol
- Bajnokok Klubja mogotti terulet
A resztvevok egy heten belul jelolik meg intezkedksi javaslataikat.

Budapest, 2009. jljrlius 15.

Orosz Ferenc

Iktatoszam: XVII-280851312009.
~gyintezo:

Hivatkozasi szim:
Tirov:

Budapest Fovaros
~ l l a m i ~ a z ~ a tHivatala
asi
Dr. Forgrics Imre
hivatalvezeto zir
reszere

Tisztelt Hivatalvezeto ~ r !
A FovBrosi Bir6sBg Kozigazgatasi Kollegium 14. K. 3144812008121. szarnu
itCletCve1 az alperes KozCp-magyarorszhgi Regionalis ~ l l a m i ~ a z g a t a Hivatal
si
08-7241412007. szimu hatarozatht az alapfokon eljar6 Budapest XXI. Keriilet
Csepel Onkorminyzata Polgarrnesteri Hivatal Vtirosepitesi Iroda 11-17322012006. szanli~hatarozatara kiterjedo hatallyal hatilyon kiviil helyezte es az
alperest ilj eljaras lefolytatasara utasitotta.
Amennyiben ismetelten a XXI. keruleti (csepeli) elsofoku hat6shg jama el az fij
eljaras soran egy esetleges perben ismetelten eredmknyesen lehetne a targyi itelet
alapjaul szolgil6 eljarasi hibara hivatkozni.
Kerem, hogy a bir6sig iltal megismetelni rendelt elvi epitksi engedelyezesi
eljarisra sziveskedjen a fent leirtak alapjan eljaro hatosiigot kijelolni -6s eljaras
lefolytatasara felhivni, a Ket. 42. fj (3) bekezdksere, valamint az ugyfel jogi
n~isolatba~l
csatolt beadvhnya alapjiin. - --,,
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Hivatkozisi szam:
Taroy:
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Burai-Kovhcs & Partners
ugyvkdi Iroda
Dr. Szlbvnits Ldszld
iigyve'd zir
riszire

Tisztelt ugyvkd ~ r !
Az onkorminyzat vilasztott tisztskgviseloihez, valainint jegyzojkhez c,imzett
beadvinyira vilaszolva tijkkoztatom, hogy eljar6 hat6sSlg kijelolkskre irinyul6
kezden~knyezkskvelegyetkrtek.
Az iij eljiris mihamarabbi lefolytathatbsiga krdekkben a Kozkp-magyarorszigi
Regionilis ~llamigazgatisiHivatalnil az elvi kpitksi engedkly irinti kkrelem
elbirilisira eljir6 hat6sig kijelolksit kezdemknyeztem.

Burai-Kovacs & Partners
Burai-Movacs & Partners
Attorneys at Law

H-1062 Budapest, Andrassy lit 100.
Telephone 36 1 354 4300
Telefax
36 1 354 4399
www bural-kovacs hu

Toth Mihaly polgarmester urnak
Szent lmre ter 10.
1211 Budapest
Budapest, 2009. jur~ius3.

Tisztelt Polgarmester ~ r ,
Hivatkozom 2009. majus 9-i levelemre, melyben jeleztem Onoknek, hogy az
ijgyfelunk, az lbiza- pi to Kft. (,,Ibiza1') altal tervezett Csepel, Hollandi 6t 18. alatti
beruhazassal kapcsolatosan szuletett 08-7241412007 szamu, jogeros elvi epitesi
engedely-hatarozatot, a 11-1732-2012006 sz. l. foku hatarozatra is kiterjedo
hatallyal, a Fovarosi Birosag Kozigazgatasi Kollegiuma - sulyos eljarasi
szabalysertesek miatt - hatalyon kiviil helyezte es uj eljarasra kotelezte az
alperes Kozep-magya rorszagi Regionalis ~ l l a m iazgatasi
g
H ivatalt. Az itelet irott
verzioja a minap erkezett be Irodankba, melyet szives tajekoztatasukra e levelemhez
mellekelek.
Az itelet indokolasaban a birosag kifejtette, hogy sajnos mind az I. fokon
eIjai6, mind pedig a !I. fokli kIizipzgst5si hafbsag olym sr_i!yos eY8rSsi hih5kat
vetett, melyek onmagukban is elegendoek voltak ahhoz, hogy a jogeros hatarozatot
a birosag hatalyon kivul helyezze. Erre tekintettel nem is volt jelentosege annak,
hogy egyebkent, anyagi jogi ertelemben, igaza lehetett volna-e a felpereseknek, idaig
az eljaras nem is jutott el.
A birosag az itelet indokolasi reszeben (Id. az itelet 7. oldalat) instr~~kciokat
ad
a megismetelendo eljaras vonatkozasaban es mintegy sugalmazza, hogy a KMR
~llarnigazgatasiHivatalnak esszeru lenne a csepeli helyett egy masik epitesugyi
hatosagot kijelolr~i az eljaras lefolytatasara. Velemenyem szerint gyorsitana az
eljarast - amelynek korabbi hibai es lass~isagamar eddig is komoly anyagi kart
okozott ugyfelunknek -, ha a Fojegyzo ur mielobb a megfelelo formaban jelezne a
KMR ~llamigazgatasiHivatalnak, hogy az ugyben a Ket. 42.s (3)bek. szerinti kizarasi
okot tovabbra is fennallonak tekinti es keri mas hatosag kijeloleset az eljarasra. Ez a
lepes velemenyem szerint olyan ugyfelbarat gesztus ler~ne,arrlit a torveny nem tilt,
de valoszinuleg tobb hetet lehetne vele 'megsporolni', hiszen ezaltal a KVIR
~llamigazgatasi Hivatal gyorsabban kijelolhetne az eljarast majd ujra lefolytato
epitesugyi hat6sagot.

I

Burai-Kovacs es Partnerei

Csak a precizitas kedveert jegyzem meg, hogy a megismetelt eljarast a
kijelolendo hatosag - az 1997. evi LXXVIII. torveny, Etv. 36.s (3)-(4) bekezdesei
alapjan - a z elvi epifesi engedely benyujfasakor hafalyos orszagos 8s helyi
jogszabalyok alapul vefelevel kell, hogy lefolyfassa,tekintet ~ielkularra, hogy azota
esetleg bizonyos rendelkezesek modosultak.
ljgyfelunk kepviseleteben jelzem: megnyugvassal fogadnank, ha a
megismetelt eljaras gordulekenyen es most mar hibatlanul zajlana le, hogy ugyfelunk
az evek ota - rajta kivulallo okok miatt - a110 beruhazast most mar mielobb
' megindithassa. Ez, talan folosleges is mondani, minden erdekeltnek jo lenne: Csepel
egyik ertekes, de jelenleg lehangoloan elhanyagolt terulete visszanyerne regi
patinajat, a beruhazasbol komoly adobevetelei lennenek a keruletnek (is), S az sem
hanyagolhato el, hogy a mai korulmenyek kozott az epitbsi tev&kenysegge! egyutt
jar6 foglalkoztatas es alapanyag-felhasznalas mind, mind gazdasagelenkito hatasu
lenne. Ehhez azonban torvenyes rendben szuleto es a jogszabalyoknak megfelelo
tartalmu, mielobb jogerore emelkedo elvi, majd vegleges epitesi engedelyre van
szu kseg.
Tisztelettel:

w

CC:

Yan Lis ugyvezeto, lbiza- pi to

Melleklet:

itelet

e d
az lbiza-

pi to jogi kepviseloje

FGvarosi Birbsag
14.K. 3144812009121.

A Magyar K o z t i r s a s i g nevbben I
A birosag
Dr.Nyliz6 Peter ijgyved (1213. Budapest, Maria kiralyne utja 78.) altal kepviselt
Kajdacsi Jozsef (1213. Budapest, Ladik U. 17.) 1.r.
Kepesne Vass llona (1213. Budapest, Hollandi u t 1151A.) 1l.r.
Antal Janos (1213. Budapest, Hollandi u t 1151A.) 1ll.r.
Balogh Zsolt (1213. Budapest, Hollandi Q t 109.) 1V.r.
Doka Gyula (1213. Budapest, Hollandi lit 113.) V.r.
Nagy Gyorgy (1213. Budapest, Hollandi Q t 1151B) V1.r.
Szirmai R6zsa (1213. Budapest, Hollandi u t 1151B.) VII. felpereseknek
Metzingerne Dr. Bokor Andrea jogtanacsos altal kepviselt
Kozep-magyarorszagi Regionalis ~ l l a m i g a z ~ a t i sHivatal
i
Varoshaz U. 7.) alperes ellen

(1052.

Budapest,

epitesugyi kozigazgatasi hatarozat birosagi felijlvizsgalata irant inditott pereben
- arnely perbe a felperesek pernyertessegenek elomozditasa erdekeben
Dr.Ny6zo Peter ugyved (1213. Budapest, Maria kiralyne rjtja 78.) altal kepviselt
Csepeliek a Zold Kis-Dunapartert Egyesulet (1213. Budapest, Juharos U. 28.) mig a
alperes pernyertessegenek elomozditasa erdekeben
Dr. Szlavnits Laszlo (1062. Budapest, Andrassy Ot 100.) altal kepviselt
IBlZlA ~ p i t Ingatlanforgalmaz6
6
es Fejleszt6 Kft. (1062. Budapest, Andrassy u t 98.)
beavatkozta k

-

meghozta az alabbi

A birosag az alperes 08-7241412007. szamu hat5rozatAt a XXI. Keruleti Csepel
~ n k o r m a n y z a t aPolgarmesteri Hivatal Varosepitbsi lroda 11-1732-2012006. szamli
hatirozatira i s kiterjed6 hat5llyal hatalyon kivijl helyezi, es az alperest u j eljaras
lefolytatisara kotelezi.

-.

A targyi illetekfeljegyzesi jog folytan le nem rott kereseti illeteket a Magyar Allam koteles
viselni.

Az itelet ellen nincs helye fellebbezesnek.

Indokolas:
Budapest Csepel Onkormanyzat jegyzoje neveben eljaro Polgarmesteri Hivatal Igazgatas
~ g a z a t Varosepitesi lroda ~piteshatosagi Csoportja a 2006. december 18-an
11.1732-2012006. szamlj hatarozataval az alperesi beavatkoz6 kerelmere a Budapest, XXI.
keruleti Hollandi Ijt 18. szam alatti 205803. hrsz-Q Budapest, Gy6gyfijrdoi es Hevizei
tulajdonaban allo, es a 205804. hrsz-Q Budapest, XXI., kerulet Csepel Onkormanyzat
tulajdonaban a110 telekalakitas utan egyesulo ingatlanokon 3 db ,,A", ,,B", ,,C" jelu
pince+foldszint+lV. emelet+ tetoter vizszintes, valamint 3 db DEF jelu foldszint+elso
emelet+tetoteri szintes lakoepulet felepitesere es azokban 180 lakas es 2 db uzlet
kialakitasara, valamint terepszint atalakitasra, az elvi engedelyt feltetelekkel megadta.
A Csepeli Onkormanyzat jegyzoje kerte az ugybol va16 kizarasat figyelemmel arra, hogy
az ingatlan az Onkormanyzat tulajdonaban van.
Az alperes 08-256512007. szamQ, 2007. augusztus 27-en kelt vegzesevel az elsofokir
hataskorrel rendelkezo Csepeli Onkormanyzat jegyzojet az ugybol kizarta, es ugyanezen
hatarozattal Budapest Pesterzsebet Onkormanyzat jegyzojet jelolte ki.
Az alperes a 2008. januar 10-en kelt 81-25651412007. szamir vegzesevel a kizarast
megszuntette, egyidejuleg a Budapest Pesterzsebet Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal
jegyzojenek kijelolesevel egyutt.

A Budapest XXI. kerulet Csepel onkormanyzata es az alperesi beavatkozo 2007. aprilis
26-an csereszerzodest kotottek. A csereszerzodes alapjan az Onkormanyzat tulajdonaban
a116 es az elvi epitesi engedelyben szereplo 2058041 hrsz.-U, valamint a 205803. hrsz.-ir
ingatlanokat az onkormanyzat elcserelte az alperesi beavatkozo tulajdonaban a110
20580611. hrsz.4 ingatlanra.
A csereszerzodest az Onkormanyzat neveben a polgarmester es a jegyzo is alairta.
A csereszerzodes 3.6. pontja szerint a beavatkozo kijelentette, az Onkormanyzat pedig
tudomasul vette, hogy az alperesi beavatkoz6 rendelkezik egy elvi epitesi engedellyel,
amely a telekalakitas utan az ingatlanon 180 db lakas es 2 db uzlet Ietesitesere, valamint
terepszint kialakitasara vonatkozik. Az elvi engedely szama megegyezik a per targyat
kepezo elsofoklj hatarozat szamaval.
A szerzodes 4.2. por~tjaszerint a felek kotelezettseget vallaltak arra, hogy a jogszabalyok
maradektalan betartasa mellett mindent megtesznek annak erdekeben, hogy mielobb
bekovetkezzen tobbek kozott az a korulmeny, hogy a 3.6. pontban meghatarozott
11-1732-2012006. szamQ elvi engedely, vagy az annak helyebe lepo, azzal alapvetoen
azonos tartalmir, a masodfokir eljaras soran az eljaro Kozep-magyarorszagi Regionalis
Kozigazgatasi Hivatal altal hozott, vagy az altala kijelolt eljaro hatosag altal kiadott elvi
epitesi engedely jogerore emelkedjen.

A masodfokir epitesugyi hatbsag elvi engedelyt megado hatarozata az alperes
:

08-7241412007. szamir 2007. majus 10-en hozott hatarozataval emelkedett jogerore azzal,
hogy az epuletek az ervenyes jogszabaly szerint szamitott epitmeny magassaga a dunai
setanyto1 szamitott mert 40 m-es savban nem lehet nagyobb 6 m-nel, az epitesi engedely
iranti kerelemhez csatolni kell a teruletre vonatkoz6 talajmechanikai szakvelemenyt, a
Fovarosi Tervpalyazat szakmai allasfoglalasat pedig csatolni kell az epitesi engedely

A felperesek keresettel fordultak a birosaghoz. Keresetukben mindenekelott a a
kozigazgatasi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. tv. (a
tovabbiakban: Ket.)43.§ (7) es (8) bekezdesenek megsertesere hivatkoztak. Kifejtettek,
hogy tudornasuk szerint az elsofoklj elvi . epitesi engedely kiadasakor Budapest,
XXl.keruleti Csepel Onkormanyzata az ingatlanokban tulajdor~ihanyaddal rendelkezett, ez
pedig felveti annak a kerdeset is, hogy egyktalan jogosult volt-e az elsofoku hatosag az
elvi epitesi engedely kiadasara.
Mindezeken tljlmenoen anyagi jogi jogszabalysertesekre is hivatkoztak, tobbek kozott
arra, hogy a hatarozatok nern rogzitettek a Helyi Szabalyozasi Terv eloirasat a vizpart
vedelrnere, a vizpart kozforgalmu gyalogos megkozelithetosegere vonatkozoan, valamint
a Szabalyozasi Tervben meghatarozott egyeb, pl. minimalis zoldfeluletre vonatkozo
megkoteseket sem. Ezen tljlmenoen hivatkoztak a Budapesti Varosrendezesi es ~ p i t e s i
Keretszabalyzatt61 szolo 47/1998. (X. 15.) (a tovabbiakban: BVKSZ) rendelkezesenek
megsertesere, amelynek a 36,s-a vegyes, telepuleskozpont es kozponti teruletek (VK, IZ)
altalanos eloirasait hatarozza meg.
Kifejtettek, hogy a BVKSZ 1998. ota kovetkezetesen helyezi az adott teruletet kertvarosias
lakoovezetbe tartozonak, ami az OTEK es fovarosi szabalyozasi eloiras szerint 25 %-OS
alapteruletij beepitettseget, es 7,5 m-es megengedett epitmeny magassagot hataroz meg.
A kornyezo beepites ehhez igazodo, az altalanos tekemeret 500 - 800 m kozotti, ezen
telkek beepitettsege atlagosan 25 %-OS. Ezzel szemben a Helyi Szabalyozasi Terv a
teruletet IZ ovezetbe soroua, ahol megengedi a folybpartok tobb mint 40 m-re eso savban
16 m magassaglj epitmenyek elhelyezeset. A Helyi Szabalyozasi Terv es az ~ p i t e s i
Szabalyzat tehat ellentetes a Fovarosi Onkormanyzat altal rendeletben meghatarozott
szabalyokkal, mig az epitmeny magassag tekinteteben 16 m-es magassagot allapit meg.
Amennyiben az IZ ovezetben sorolasa megtortent, ott intezmenyeket kell elhelyezni, ezen
belul a szabaly tobbfele funkciot is megenged, igy szallodat, uzletet, irodat, vagy
lakofunkciot. Azt bizonyosan nem kizart, hogy uzlethaz epuljon, ese'tleg benne egy- vagy
ket lakassal, nem kizart, hogy szalloda epuljon, benne esetleg szolgalati lakasokkal, vagy
lako irodahaz. Jelenesetben nem errol van sz6. Az elvi epitesi engedely terv szerint 180
db lakas es 2 db uzlethelyiseg letesiteserol van sz6. Az engedely hat epuletet nevesit,
ebbol negy szuksegkeppen kizarolag lakohaz, hiszen csak ket uzlet van. Hat epulet
eseten mbg a vegyes funkciot sem lehet elkepzelni, de a funkcio kizarolag lakofunkciot
valosit meg. Vegyes funkcioban is elenyeszoen, mintegy diszkent, hogy ovezeti
eloirasnak is aldouanak valamicsket beterveztek egy 87 m2 uzletet szemben a majd 14
ezer m2 lakassal.
Az alperes ellenkerelme a kereset elutasitasara, es felperesek perkoltsegben torteno
marasztalasara iranyult.
Mindenekelott az alperes vitatta a felperesek kereshetosbgi jogat azon velt eljarasi jogi
jogszabalysertesben, amelyeket a felperesek a keresetukben megfogalmaztak.
Az alperes kifejtette, hogy epitesi ugyekben a szomszed kereshetosegi joga korlatozott,
rneg jogszab&lysertes eseten is vizsgalni kell a kereshetosegi jogot, es konkretan rneg kell
n-eveznie azt a kozvetlen erdekserelmet, amely alapjan a felperes a kereshetosegi jogaval
elni kiv&n.

A kizarassal kapcsolatban pedig kifejtette, hogy nern a11 fenn a Ket. 43.9 (7)
bekezdeseben irt objektiv kizarasi ok, hiszen a hatosag nern a sajat Ugyeben jar1 el, es
nern all fenn az un. szubjektiv kizarasi ok sem, hiszen a jegyzo maga nern jelentett be
kizarasi okot, es egyebkent is a masodfoku hatosag objektiven tudja elbiralni az ilyen
tipusu ugyeket. Mivel a per targya jogeros mas6dfokQ hatarozat az alperesnel pedig
semmifajta, sern objektiv, sem szubjektiv kizarasi nern allhatott fenn.
A felperesi beavatkoz6 csatlakozott a felperesek altal el~adottakhoz.

Az

alperesi beavatkozo csatlakozott az alperes altal eloadottakhoz. Kifejtette, hogy a
felperesek kereshetosegi joga az adott jogszabalysertesek vonatkozasaban nern all fenn,
tovabba csatlakozott az alperes eloadasahoz annyiban is, hogy a Ket. 43.9 (7)
bekezdeseben irt kizarasi ok semmikeppen nern all fenn, es nern all fenn az un. szubjektiv
kizarasi ok sern. A csereszerzodessel kapcsolatosan kifejtette, hogy azt valoban a jegyzo
is alairta, azonban ezt a jegyzo hivatalbol volt koteles megtenni, a jegyzo nern mint
szerzodo fel szerepelt a csereszerzodesben. A szerzodes 4.2.b. pontjaval kapcsolatosan
pedig kifejtette, hogy a felek ezt a klauzulat azert vettek be a szerzodesbe, mert mindenre
kiterjedoen es korult~kintoenjartak el, hangsulyozta, hogy ez a kitetel is a jogszabalyok
maradektalan betartasa rnellett kellett hogy ervenyesuljon a szerzodesben.
Az emlitett kozigazgatasi hatarozatokkal szemben a Tarsutas Egyesijlet is keresetet
nyujtott be. A birosag megelozoleg a pereket egyesitette, majd azok elkuloniteserol
dontott figyelemmel arra, hogy a Tarsutas Egyesulet mint kornyezetvedelmi civil szervezet
kereshetosegi joga, illetve a keresete is mas megiteles ala esik, mint a szomszedos
ingatlanok tulajdonosai altal eloterjesztett kereset. Ezert a birosag indokoltnak tartotta
utobb a perek elkulonitett targyalasat.
A birosag a tenyallast a peres felek es a beavatkozo nyilatkozatai, valamint a csatolt
kozigazgatasi iratok tartalma alapjan allapitotta meg.
A felperesek keresete alapos volt.

A kozigazgatasi per targya kizarolag a kozigazgatasi hatarozat torvenyessegenek
vizsgalata, azaz a birosag a kozigazgatasi hatosag eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyairol sz61o 2004. v
CXL. torveny (tovabbiakban: Ket.)
es a polgari
perrendtartasrol szo16 1952. evi II l. torveny (tovabbiakban: Pp.) 339.9 (1) bekezdese
alapjan azt vizsgalja, hogy a keresettel tamadott hatarozat a meghozatala idejen
megfelelt-e az ugyre iranyado anyagi es eljarasi jogszabalyoknak.

-

A Legfelsobb Birbsag Kozigazgatasi Kollegiumanak KK.31. szamll allasfoglalasa
ertelmeben az ugyfel illetoleg a torvenyes erdekeiben serelmet szenvedett fel
jogszabalysertesre hivatkozassal kerheti az allamigazgatasi ugy erdemeben hozott
hatarozat felulvizsgalatat. Kereseteben a fel anyagi es eljarasi jogszabalysertesre is
hivatkozhat es arra is, hogy a hatarozat meghozatalakor az alkalmazott jogszabalyt
tevesen ertelmeztek.
Eljarasi jogszabalysertes rniatt a hatarozat hatalyon kivul helyezesenek csak akkor van
helye, ha az eljarasi jogszabalysertes jelentos es a dontes erdemere is kihat es a birosagi
eljarasban nern orvosolhato.

5
A birosag mindenek elott a felperesek kereshetosegi jogat vizsgaltak abban a tekintetben,
hogy az altaluk hivatkozott kizdrasra vonatkozo eljarasi jogi jogszaba lysertes
vonatkozasaban fennall-e a kereshetosegi joguk.
A Ket. alapelvi szinten rogziti a partatlan es reszrehajlas nelkuli ugyintezes kovetelmenyet
amikor a 2.s (1) bekezdeseben kimondja, hogy az ugyfeleket a hatosagi eljarasban
megilleti a torveny elotti egyenloseg, ugyeiket indokolatlan megkulonboztetes es
reszrehajlas nelkul kell elintezni.
Az alperes az eljaras soran mindvegig arra hivatkozott, hogy nern a11 fenn a Ket. 43.9 (7)

bekezdeseben irt kizarasi jog, hiszen nern a hatosag volt az elvi epitesi engedelynek a
jogosultja. Tehat objektiv kizarasi ok semmikeppen nern all fenn. Ugyanakkor hivatkozott
kovetkezetesen arra is, hogy az elvi epitesi engedelyezesi szakaszban a jegyzo sem
jelentett be szubjektiv kizarasi okot.
Ezen alperesi nyilatkozattal szemben a fentiekben hivatkozott 08-256512007. szamlj 2007.
augusztus 27-en kelt vegzessel felperes a tamadott elvi epitesi engedellyel kapcsolatos
eljarasra Budapest Pesterzsebet Onkormanyzat jegyzojet jelolte ki, a Csepel
OnkormAnyzat jegyzojet pedig kizarta. A vegzes indokolasa tartalmazza azt a kitetelt,
hogy Budapest XXl.kerulet Csepel Onkormanyzat jegyzoje arra hivatkozassal kerte
kizarasat a targy szerinti epitesi hatosagi ugybol, hogy az ingatlan az onkormanyzat
tulajdonaban van.
Ezen vegzes ellentetes azon alperesi nyilatkozattal, mely szerint a jegyzo nern kerte az
eljarasbol torteno kizarasat, olyan annyira fennall ez az ellentet, hogy az alperes maga
jelolt ki masik jegyzot, mas elso foklj epitesugyi hatosagot.

Az alperes a 2009. aprilis 15-en tartott targyalason a birosag kerdesere egyertelmijen
akkent nyilatkozott, hogy a 2008. januar 10-en kelt 80-25651412007. szam~lvegzes,
amellyel az alperes megszuntette Budapest, Pesterzsebet Onkormanyzat Polgarmesteri
Hivatal jegyzojenek kijeloleset, es egyben a XXI. kerulet Csepel Onkormanyzat
jegyzojenek kizarasat is, azaz elvi epitesi engedelyezessel kapcsolatos kijelolesre,
illetoleg a jegyzo elvi epitesi engedelyez6sbol tijrteno kizarasanak megszijntetesere
vonatkozott.
Ezen alperesi eloadast figyelembe veve a per targyat kepezo 2006. december 18-an
11-1732-2012006. szam~j elvi epitesi engedelyre vonatkozo hatarozatot a Csepel
Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal lgazgatasi Varosepitesi lroda ~piteshatosagi
Csoportja a jegyzo neveben nern hozhatta volna meg, hiszen a jegyzo az alperesi
tenyeloadas, illetoleg a hivatkozott vegzes tanljsaga szerint kerte az ugybol valo kizarasat.
Az alperes nern adta indokat annak, hogy ezt a kizarasi kerelmet miert csak 2007.

augusztus 27-en biralta el, es miert tortenhetett meg az, hogy a jegyzo a kizarasi kerelme
ellenere elso fokon eljart az Ugyben.
Ez a koriilmeny olyan az ugy erdemere is kihato sljlyos eljarasi jogi jogszabalysertes,
amely vonatkozasaban a felperesek kereshetosegi joga fennall, a hivatkozott Ket, alapelvi
rendelkezesre is ,Figyelemmel.

6

A bir6sag ramutat arra, hogy nem csak az ugyfelek erdeke, hanem a kozigazgatasi
mijkodesebe vetett kozbizalom is indokolja azt, hogy az ugyek partatlan elintezese
biztositott legyen.
Kovetkezetes a bir6i gyakorlat abban, hogy a kizarasra vonatkozo eljarasi jogi
jogszabalysertesek eseteben valamennyi ugyben egyedileg vizsgalni a fennallo
korulmenyeket.

A birbsag a jelen perben megallapitotta art, hogy az elvi epitesi engedely kiadasanak
idopontjaban a per targyat kepezo ingatlanon a XXl.keruleti Onkormanyzat tulajdonjoga
fennallt, csereszerzodes folytan a tulajdonjog cserere csak kesobbi idopontban kerult sor.
Megallapithat6 volt tovabba az is, hogy az emlitett csereszerzodest egyebkent az elsofoklj
epitesugyi hat6sagi feladatokat ellat6 jegyzo is alairta.
Ezen tljlmenoen a szerzodes tartalmat vizsgalva olyan kotelezettseget vallaltak a felek,
koztuk az elsofoku epitesugyi hatbsagi feladatokat ellato jegyzo is, hogy az elvi epitesi
engedely, vagy az annak helyebe Iepo azonos tartalmlj rnasodfokll euaras soran a Kozepmagyarorszagi Regionalis Kozigazgatasi Hivatal altal hozott, igy az altala kijelolt eljaro
hatosag altal kiadott elvi epitesi engedely jogerore emelkedjen.
Ehhez kepest a jegyzo mar tisztaban volt azzal, hogy esetleg masik epitesugyi hatosag
kijelolesere is sor kerulhet. Tehat onmaga is egy olyan csereszerzodest irt ala, amely a
sajat kizarasi kerelmenek eloterjesztesen tulmenoen tartalmazza azt, hogy az ugyben
elfogulatlanul eljarni nem tud.

A birosag ezen tljlmenoen vizsgalta azt az alperes altal hozott vegzest, amelybol

egyertelmuen kiderul, hogy az elvi epitesi engedelybol az alperes - igaz, csak 2007.
augusztus 27-en a Csepeli Onkormanyzat jegyzojet kizarta, majd a csereszerzodest
kovetoen a kizarast megszuntette.

Mindezeket a korulmenyeket egybe vetve es merlegelve a birosag arra a kovetkeztetesre
jutott, hogy fennall a Ket. 42.s (3) bekezdeseben irt szubjektiv kizarasi ok.
A jogszabaly sz6 szerinti ertelmezese alapjan a bir6sag arra a kovetkeztetesre jutott, hogy
a Ket. 43,s (7) bekezdeseben irt objektiv kizarasi ok a jelen iigyben nem a11 fenn, azonban
a fenti korulmenyek merlegelese alapjan a Csepeli Onkormanyzat jegyzoje, illetoleg az
elsofoklj epitesugyi hatosag az elvi epitesi engedely kiadasaban nem vehetett volna reszt,
ahogy a jegyzo maga is kerte az ugybol valo kizarasat, amely kerelemnek az alperes
eleget tett, es mas elsofoklj epitesugyi hatosagot jelolt ki, kesobb azonban ezt a kizarast
megszuntette.

A bir6sag tehat arra a kovetkeztetesre jutott, hogy a Ket. 42.s (3) bekezdesenek
megsertese az ugy erdemere kihato olyan eljarasi jogi jogszabalysertes volt, amely miatt
az alperesi hatarozatnak az elsofoklj hatarozatra is kiterjedo hatalyon kivul helyezese volt
indokolt a Pp. 339.s (1) bekezdese, es a Legfelsobb Birosag hivatkozott kollegiumi
allasfoglalasa alapjan.
A birosag indokoltnak tartotta Qj eljaras lefolytatasanak elrendeleset.

/

A megismetelt eljaras soran az alperesnek dontenie kell abban, hogy indokoltnak tartja-e
az ijgy elozmenyeit figyelembe veve mas epitesiigyi hatosag kijeloleset az elvi epitesi
engedelyre vonatkozoan annal is inkabb, mert a per adatai szerint a vegleges epitesi
engedely vonatkozasaban az alperes mas epitesugyi hatosagot viszont kijelolt.
Az alperesnek vizsgalnia kell a megismetelt eljaras soran, hogy a Ket. 42,s (3)
bekezdeseben irt kizarasi ok fennall-e, kulonos tekintettel a jegyzo altal korabban ,
eloterjesztett ugy elintezesebol torteno kizarasra vonatkozo kerelmere.

>
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S

A birosag figyelemmel arra, hogy az ugyben olyan s6lyir eljarasi jogszabalysertes allt fenn,
amely onmagaban indokoltta tette a hatarozatok hatalyon kivul helyezeset, a keresettel
kapcsolatos anyagi jogi rendelkezesek megsertesenek vizsgalatat mellozte, mert
mindenek elott az ugy erdemere kihato eljarasi jogi jogszabaly sertest kell az alperesnek a
megismetelt eljaras soran megszuntetnie.
A felperesek es felperesi beavatkozo perkoltseg igenyt nem terjesztettek elo, ezert a
birosagnak e vonatkozasban hataroznia nem kellett.
A birosag az illetekekrol sz61o 1990. evi XCIII. torveny 5.s (1) bekezdes b.) pontja alapjan
rendelkezett akkent, hogy a targyi illetek feljegyzesi jog alapjan le nem rott kereseti
illeteket az alperes pervesztessege folytan a Magyar Allam koteles viselni.
Az itelet elleni fellebbezes lehetoseget a Pp. 340.s (1) bekezdese kizarja.
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Dr. Szecsko Jozsef sk.
biro

Burai-Kovacs & Partners
Burai-KovBcs es Partnerei
Ugyvedi lroda

H-1062 Budapest, Andrassy irt 100.
Telefon (06 1) 354 4300
Telefax (06 1) 354 4399
~vww.burai-kovacs.hu

Toth Mihaly polgarmester urnak
Orosz Ferenc alpolgarmester urnak,
dr. Szeles GiIbor fdjegyz6 urna k
Budapest (Csepel)
Kezbesitve.

Budapest, 2009. miIjus 9.

Tisztelt Polgarmester, Alpolgarmester es F6jegyzo Urak,
ijgyfelunk, az Onok szamiIra ismert viIllalkozas, az 0nok keruleteben
lak6park-beruhiIzast tervezo lbiza- pi to Kft. (Budapest, a toviIbiakban "lbiza")
kepviseleteben irok Onoknek.
Mint ismeretes, az lbiza par esztendeje a BGyH Rt-tal, nyilvanos
palyazatonvi~saroltameg a Hollandi ut 14. alatti beepitheto ingatlant, melyrol kiderult,
hogy arra a Csepeli tinkormiInyzat a tervezett Wellness Park epitesehez igenyt tart.
Ezt a helyzetet kivanta megoldani az Onkormanyzat es ugyfelunk a 2007. aprilisi
teruletcserevel, melynek kovetkezteben kerult ijgyfeliink tulajdonaba az Qn. lskola
ingatlan es a Hollandi cjt 18. (volt Napkozistabor), ahol az eredetileg a Hollandi dt
14-re tervezett 180 lakasos lakbparkot 6s uzleteket kivanta megepiteni. Az
egyertelmijseg kedveert: a teruletcserehez csak azzal a feltetellel jiIrult hozza
ugyfelunk, hogy a bepitheto Hollandi 14. alatti ingatlanert ugyanolyan feltetelekkel
beepitheto masik telkeket kap cserebe. Az lskola-ingatlanrol kesobb kiderult, hogy noha elazetesen az Onok munkatarsaTtol olvan hatarozott nvilatkozatokat k a ~ t u r ~ k .
beruhazas pedis az alabb
ki676teSTZaffoffogoegyeztetes
A beru hzzas hoz - a foepitesz 6iEi--fZVaGfi~~
utan - ugyfelunk elvi epitesi engedelyt kert es kapott a Polgarmesteri
Hivatal epitesi
haJ6sagatol. Az elvi epitesi engedely ellen - annak jogellenesegere hivatkozassal nehany helybeli Iakos, valamint egy magat kornyezetvedelminek nevezo egyesulet
fellebbezett, S --.a II. fokir, immar jogeros elvi epitesi engedelg ugyanok,a Fovarosi
.---- A Fdvarosi Blrbsag az ijgyben (Kajdacsi es tarsai, ~arsutas
Birosagon megtsmadtak.
Egyesijlet felperesek vs. Pest Megyei Regionalis Allamigazgatasi Hivatal alperes,
lbiza beavatkozo, iigyszam 44. K.34.348/2007) hozott iteleteben sainos azt allapitotta
s ~ l y o seuarasi-hibabai szenvedek,
--amit
meg, hogy a k ~ z i & ~ a t i s--i eljdris
- - - - -olyan
nem leh et mashogyan
reparalni, mint a joger6s - torvenysert6 - hatargzat
megsemmisitesevel es az I. foku hatbsag
- I.IJ eljarasra --utasltis5val.
A Fovarosi
--p
-
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Bir6sag iteletenek szobeli indokolAsab61 az deriilt ki, hogy a konkret ugyben
-a
y e l i polgarmesteri hivatal Bpitesi hatosaga kizart volt, ezert nern jarhatott volna el
a~e-ezesi
eljarasban. Az iteletet a FovArosi Bir6sBg meg nern
kezbesitette; ha az beerkezik lrodankhoz termeszetesen megkuldjuk 0noknek.
Anelkul, hogy ehelyutt szuks6gtelentil jogi reszletekbe bocsatkozn6k jelzem:
ha a kiadott elvi epitesi engedely hatalyat nern sikerul fonntartanunk, ugyfelunknek
semmi eselye se marad a beruhazas megvalositasara, hiszen idokozben a Hollandi
irtra vonaikozo, keruleti beepithetosegi szabalyok is megvaltoztak, lakasok epitesere
ma mar nincs lehetoseg. Igy, ha v6glegesse valna a Fovarosi Birosag dontese 6s
val6ban Qjra kellene kezdeni a hatbsagi eljarast, abban jogszaruen mBr nern lenne
lehetseges a beruhazas engedelyezese. E v e l ugyfelunket csak nagyon nehezen
reparidhato uzleti vesztesBg Brne.
Ebben a helyzetben csupan az a lehetosegijnk maradt, hogy felulvizsgalati
eljarast kezdemenyevunk a Legfelsobb Birosagon; ezt - ha ennek torvenyes
feltetelei fennalnak - termeszetesen meg kivanjuk fontolni, annal is inkabb, mivel a
Fovarosi Birosag iteletevel es annak jogi alapjaval, plane az indokolasaval nern ertuk
egyet sem mi, sem az alperes PM Regionalis ~llamigazgatasiHivatal. Nem zarhato
azonban ki az sem, hogy a legjobb igyekezetijnk mellett is vegervenyesen elveszitjuk
ezt a kozigazgatasi pert es ebben az esetben ellehetetlenul a tervezett Hollandi ut
18. alatti beruhazas, ami nagyon jelentos kart okozna ugyfelunknek.
Az Ibiza a legmesszebb menokig egyuttmukodott a Csepeli Onkormanyzattal
es a Hatbsaggal mar a Hollandi Qt 14. alatti telek megvasarlasa elott is, es
termeszetesen a beruhazas elokeszitesenek teljes idoszababan, igy alappal bizott
abban, hogy a korultekintoen kert elvi epitesi engedely alapjan majd megkapja az
epitkezesre jogositb vegleges epitesi engedelyt. Ahogy azonban a dolgok jelenleg
allanak, erre tQl sok esely mar nincs. Annak elorebocsatasaval, hogy mind az alperes
A~~amigazgatasi
Hivatal jogasza, mind a mi irodank minden elkepzelhetot megtesz
annak erdekeben, hogy a felijlvizsgalati eljaras sikeres legyen, fel kell keszulni arra
az esetre is, ha mindez megsem lesz elegendo. Ezert dsszerfi idBn beliil - a sajnos
nern
kizarhatban eIoa116 karokat merseklendo - olyan m-talalnunk,
-=amely mind az ~nkormanyzatnak,mind ugyfeliinknek elfogadhato,
-- - - emellett a
I - ~ ~ F Z E ~ ~ ~ ~ ~ S Z ~ S S5Xs X ~ v e s z t e s r 5 g g ejar.
l
Kerem Choket, sziveskedjenek megvizsgalni, hogy - felkesziilendo a
legkedvezotlenebb szcenariora - milyen karenyhito megoldasok johetnhnek
szBmitdsba 6s elk6pzeleseiket o s s z A K g velunk, illetve ugyfelunk kepviseloivel,
mindenek elott Yan Lis ugyvezeto urral.
A
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Tisztelettel:

Cc:

Yan Lis, ugyvezeto, lbiza-~pltoKft.

PEKB ulis
rkszviteli felhivis elso feladis
riszvkteli felhivas misodik
feladis
SzB feladj a EUnak
kiezCszit6 tiikkoztatis kkris
kiegeszito tijkkoztatis megadis
riszviteli hatirido,

Csepel RETINA-06. 08 vagy 06.(09?)
06. 09 kedd (a d ~ ~ t a l i s i t
is meg kell kezdeni)
06.12 pint
06. 16 k ( vagy 06.17.sze)
06.23
06.25.
06.29. hktf. 13h

ianyp6tlasi hatirido,
07.02. szerd. l l h
iri16bizottsag;i ulis
r6szvkteli szakasz
07. 03. d.u.
eredminyhirdet6~~
ajinlattiteli
felhivisok kikuldkse
kiegkszito tijekoztatis kkrks
07. 09 elott
kiegkszito tijkkoztatis megadis 07. 09
ajinlat bontis, biril6bizottsigi
07.14 kedd d.e
iilks
hianyp6tlisi felhivis kikuldkse 07.14
hiinypotlisi hatirido,
07.16. d.u
biri16bizottsigi ulks
eredmenyhird, ajinlattevok
07.17pknt (vagy 07. 20
Ihktfl I
irisbeli thi. az eredmknvr61
eredmkny tij (HU) feladisa (5
07.24. pknt
rnukl)
szerzod~skotks
08.03 (ha eredminyhirdetes
20-An, aldtor csak aug. 4en) Mindez akkor, ha 15
napot kell varni
eredminy taj (EU) feladisa (5
...
munkn)
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Budapest XXI. Keriilet
Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a
OKTATASI SZOLGALTATO
INTEZMENY

El 1212 Bp., Bajcsy Zs. U. 59la.

1751 Bp., Pf. 38.

4
sz 276-9700
420-8961
E-mail:
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Budapest X ~ Iker.'csepel
.
~nkorminyzata
Polgirmesteri Hivatal

Orosz Ferenc dr
alpolgArmester
Mellkkelten megkuldom a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgiltatisok ~ z l e t i g n a kirott
levelunk misolati pkldinyit.

Budapest, 2009. mijus 21

Budapest XXI. Keriilet
Csepel ~nkorrniin~zata
OKTATASI S Z O L G A L T A T ~
INTEZMENY

B 1212 BP., Bajcsy Zs. U. 59ia.
1751 Bp., Pf 38.
4
G 276-9700
420-8961

E-mail:
cseueloszi~:oszi.ada~a~k.hu

Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgiltatisok uzletig
1013 Budapest, ~ r i s z t i n akrt. 55.
Tisztelt ugyfelunk!
Budapest XXI. Keriilet Onkonnhnyzata Oktatisi Szolgiltatb Intkzinkny (12 12
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky E. u.. 59la) 6s a Magyar Telekom Nyrt. Mobil
Szolghltatisok uzlethg (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) kozott, 2008. inijus 14-611
lktrejott bkrleti szerz6dkst, (melynek lejarata 2009. mircius 30.) Intkzmknyiink, a
szerzodks lejiratht kovetoen nem kivhnja meghosszabbitani. Err01 a tknyrol a 2008.
szeptember 16-An, a 2008. november 04-kn 6s a 2009. februir 25-611 kelt leveleinkben
tobbszor is tAjkkoztattuk 0noket.
A fenti bkrleti szerzodks alapjhn, a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolghltatisok
uzletAg, teriiletet bkrel a Budapest, XXI. Keriilet, Fenyves U. 30. (20675913 hrsz.),
mely teriileten mobiltelefon adbtonlyot uzeineltet. Mindharom leveliinkben kkrtiik
onoket, hogy a btrleti szerzodts 7. pontja alapjin, az adbtomyot 6s a kapcsolbdb
lktesitilitnyeket 2009. Qpiilis 30-ig lebontani CS a tel-iiletet a Gyenneklincfii 0voda
(12 13. Budapest, Fenyves U. 30.) rkszkre itadni sziveskedjenek. Ez a mai napig nem
tortent meg.
. .
A btrleti szerzgdts lejhrtit kovetoen, tobbszori kkrksiink ellenkre sem kezdtkk meg a
bontisi munkilatokat.
,

Orosz Ferenc alpolgArmester 6rral ks dr. Polinszky Tibor keriileti fokyitksz hrral
torttnt egyeztetkseinet kovetoen, ismktelten felszblitoin onoket, hogy a fent
hivatkozott bkrleti szerzodks 7. pontja krtelmkben az adbtorony 6s a kapcsolbdb
lttesitmknyek bontisht haladkktalanul kezdjkk meg.
0nok is ismerik, hogy a torony lebonthsa krdektben tobb sziz aliirAs trkezett a
lakossig, illetve a gyermekinttzintnyben elhelyezett gyerekek sziileinek rtszkrol.
A fentiek - 6s a szerzodtses megAllapodisunk - miatt nincs lehetostg a tovibbi
fennmaradisra.
.

Kkrem, hogy a bonthsi munkikat, legkksobb 2009, j6nius 30-ig fejezzkk be 6s a
teriiletet a GyermeldincfG 0voda (12 13. Budapest, Fenyves U. 30.) rkszkre Atadni
sziveskedjenek.

A 2009. hpl-ilis 01-2009. j6nius 30-ig terjedo idiiszakra, - a 2009. februbr 05-tn
megkiildott az tves btrleti dijr61 sz616 trtesittsiink alapjbn -, 344.881,- Ft + AFA (a
minderkor hatblyos jogszabhlyok szerint) btrleti dijat hatirozok meg, niely osszegrol
a szhmlbt megkiildom az 0nok rtsztre, azt k t rjiik 8 napon beliil kiegyenliteni.
Felhivom a figyelmiiket, hogy amennyiben az ad6torony 6s a kapcsol6d6
lttesitmtnyek bontbsht 2009. junius 30-ig nem vtgzik el, 6gy a bontisi munkbkat, az
0 n o k koltskgre megkezdjiik.
Budapest, 2009. mbjus 20.
Koszonettel:

Knp jci k:

Magyar Telekoin Nyrt. Mobil Szolghltatasok uzlethg
10 13 Budapest, Krisztina krt. 55.
EurAccount Kft. Partnerkapcsolati Kozpont
11 17 Budapest, Kaposvhr U. 5-7.
Orosz Ferenc alpolgbrmester
Dr Polinszb Tibor fotpittsz
Becsei Dbnes hgazatvezeto

KCsziilt:

2009. mijus 21 -611 a Csepel Miivek Ipari Park Szolg~ltatoKht taggyiilCsCn, a
Kht. hivatalos helyiskg6ben. Az ulCs kezdete 10 6ra

Jelen vannak: Albert J6zsef
Orosz Ferenc
I

Muller Zoltail
Menyhart Istvcin

- tulajdonoskknt a CsMGyE elnoke
- tulajdonoskknt a Budapest-Csepel ~ n k o r m i i n ~ z a t
Polgirmesteri Hivatal alpolgAimestere
- a Kht ugyvezeto igazgat6ja
- konyvelo

Muller Zoltan
Tisztelettel l<oszonti a m e ~ e l e n t e k e t ,Csepel Miivek Ipari Park SzolgBltato Kllt. 2008. h e t
leza16 taggyiilesen, a tulajdonosol< l<epviseloit CS a konyvelo urat.

l

Megallapitja, hogy a taggyiiles Bsszel-zivasa szabalyszeriien tortent, 6s a tagok 100 %-a jelen
van, a I~atarozatkCpessegfenn i l l . A levezetest iigyvezeto igazgatokent illagiira vallalja.
.4 jegyzol;ijl~yv elkiszitiskvel Maroti Imrenet bizza meg. a jegyzokonyv hitelesi16sevel
pedig Albert J6zsefet es 01-osz Ferencet, illint a tulajdonosok kepviseloit.
A meghiv6ilak megfeleloen targyaljiik a tCn~Likat.
Megkerdezi, hogy az iigyrendi pontokhoz van-e Cszrevktel.

Szavazhs et-edmknye: a tagok 100 %-ban igennel szavaznak.

1 ./ napirendi: 2008. Cvi beszimolo.

Elkeszult a 2008 Cvi m6rleg a hatalyos szabilyol<nak megfeleloen, ehhez keszult egy
kiegkszito mellil<let. Az anyag a t~~lajdonosokszimira koriibban megkiildksre kerult.
Isillerteti a mCrleg fobb adatait.
Szavazisra bocsitja a 2008. evi nlCrleg elfogadasht az itadott dokumentaci61< alapjin.
Hatarozat :
A 2008. Cvi mkrleget a taggyulks egyhangirlag elfogadta.
I

2.1 napirend: A tirsasig tovabbi sorshnak eldontkse

A Csepeli Munkaad6k 6s Gyariparosok EgyesiiletCnek ElnoksCge dontese a Csepel Miivek
Ipari Park Szolgaltat6 Kht. ez evi n~egszuntetCse.

'

A CsMGyE 2009. mijus 26-i kozgyulkse, mint az Egyesulet legfelsobb dontCshoz6 szerve,
dijnteni fog a megszuntetes, megszunks m6djhr61 az alibbiak szerint:

I.

Javaslat, lehetoskg :
Amennyiben 2009. junius 30-ig a kht. a Ckgbir6sigon nem kezdemknyezi nonprofit kft.-VCtortkno atalakulast, figy megszunik.
Ennek a n16dszemek a vilasztasa esetkn a Kht. tulajdonaban lkvo fit tulajdonok
kCsobbi Sorsa bizonytalanna valik, rendezetlen allapot maradhat fenn.

11.

Javaslat, lehetoskg

A kht. non-profit kft-vk alakul at, inegkezdi a vkgelsziimolasat, a tulajdonaban ill6
vagyonelemelcet - aillelyek majdnem kizir6lag G t tulajdonokbol allnak - atadja az
utak szomszedsAg8ban levo 1111. loinb tulajdonosoknak. 2009. december 31-ig
befejezi a vegelszamolast, illetve ezt kovetoen kezde~nenyezia felszainoliisiit es
megszunik.

I

Hatarozat :
A CsMGyE kozgyul6sknek fenti m6dok egyilce mellett tortkno dontkse szerinti, a Kht.I-a vonatkoz6 megszii11tetCskt a Kht jelen lCvo tulajdonos tagok elfogadjak. A

nlegsziintetest a dontCsnek rnegfeleloen ~Cgrehajtatjik.
A szavazhs eredminye: a tagok 100 Oh igc!lnel szavaznak.

Miiller Zoltan
Egykb kitrdes 6s l ~ o z z a s z o l ~11iAnyAban
s
a taggyiilest berelceszti.

.... ...........
Orosz Ferenc
0 n k alpolgamlester
jegyzokonyv hitelesito

1052 Budapest, V k a s h h U. 9-1 1 ., Levklcim: 1840 Budapest, Telefonszhn~:327-1 125, Fax: 327-1896

W. sz.:l l -9/ /2009:
Ug-yintdzo:Csapodi Kristof
Telefon:327- 1465

V@SZK MirnZikszaLBrtiii Kt?t
1 1 13 Budapest, Bart6k BBla fit l 1; :2.
Dr. Varga Gyiirgy iigyvezet6 ig::zgatC br
rdsdre

Tisztelt Igazpatd ~ r !

T6th Mihhly polghester iunak 2008. december 9-611 az ~szak-csepeliteriilet hasmosit&a
thrgyaban kt levelCt Budape
-nkormhyzata
tovtibbitom
m e g v ~ a s z o l ~~gyosztidyuak
ra
r isztre.

:r

A fenti leveliben felvctett problh ~divalkapcsolatosan az aliibbi thjCkoztathst adorn:
1. A nagy s ~ e n n y v i z t i s ~ ttelepen
6
megjclend kezelt iszap elthvolitisa.

A felvetett problernijhval kapcso.atosan m61tudjuk thjbkoztatni, hogy az iizerneltetes idejen,
tehit 2010-t6l keedBdd idosw.kban keletkez6 iszap elsdlitAsh, kezelesCre Bslvagy
hasznosithsAra a Fov&osi ankon zlhyzat klSzbeszer&si elj&& tervez elinditani. A tervezett
kozbeszerz6si elj&hs eredm6n;ekhppen a nyertes VtQlalkoz6 csak olym szdlitdsi,
hasznositiisi m6dsxrrel dolgozh; t, mely engeddlyel. rendelkezik 6s rninden igCuyt kielegito
. m6don karnyezetbarht, gazdasdgl ts megoldbt nfijt az iizemelteto CS a F8vAros sz&nh.ra is a
vkgleges iszapkezelks tekjntetkbe 1.

. .:.

20?9
.- 051.18 15:23 FAX 36 1 4276388
-r-

2. Lebetsiges biiz, zsj 6s rezg6slaatBsok a nagy szennyviztkztit6 telephez vezetij
csatorn4n

A felvholt aggodalmakat alapr ilanxlak it6lem meg, a level 2. sz mellkkelttben felvetett
problkm&kpontosith~aszorulnal .:
m Aterne16 telepek, a n! ets szennyviz. bevezeto csdtomhk z6rt rendszeri'lek es zajilletve rezg6sv6delemm :l eildtottak, tehit k6zel nulla kibocsAt& v6rhat6 a
16tesitmCnyek kdrnyezetl Jen;
az Aterne16 telepek zbt n ndszerenek valamint a telepitett biofilternek kosz6nhet6en a
szagkibocs8t& illetve a : zagterhelds sem lesz kimutathath. Itt kivhjjulc megjegyemi,
hogy a Fercncvhosi telc pen val6ban alkalmazni fognak oxigEnadagol&t, de nem a
k6nhidrogdn b b elh&ritzk:iira,hanem a berothad& megakadhlyozhsira.
Mind az iterne16 telepek, eind a szennyviztisztitd telep 6rvknyes vizjogi 16tesitdsi
engeddlyekkel reildelkenck, m ;lyek felelas tervezdi rnunka 6s a szilbstges szabvhyok 6s
el6irhsok bstartbaval kdsziilt ter vek alapjh k e a t e k Gadbra.
Tovfibbi k6rdBs esetkn illok reni ielkez6sdre.

4

Budapest, 2009, rn6jus ,,

"

Mhsolatban ka~ia:AI-Hajd S& idor Budapest, XXI. keriilet Csepel onkorrn6nyzata
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Budapest XXI. Kei
Csepel bnkormbn!

Hivatkozttsi s&m:
Thrgy: megyeri rdv6tkelB--hthelyeztse 111. tkgyalhs

A Megyeri Hid i t a d h a u t h ecsokkent szerepd, Bekkmegyer Cs ujPest kozdtt kijzlekedd rtv
Del-Buda ters6gCbe tt5rtknb h helyezCstSnek tiirgyaban tartand6 egyezteto tzirgyalAsra.
A7, egyezteto thgyalhs

a tdm;.ban, az aliibbi iddpontban 6s hclyszinen eseddkes:

Talhlkozis: 2009. Ap~ilis 17. pkntek 9:00 6rakor Budapest XXI. keriilet Csepel
~nkorm6nyzataP o l g h iesteri Hivatal foldszinti Nagytanhcsterem (Szent Irnre Ttr 10.)
A megbeszkl6s s o r h a i.?hetsCges Csepeli helyszinek vizsgalata - kiktit6-kialakitis
tomegkozlekeddsi felt&& . lesz napirenden, Az egyeztetks rksze lesz a helyszinek
megtekint6se is.

Kerjdc, hogy allisfoglalisra jogosult ktpviselojiik megjelen6sdrGl gondoskodni
sziveskedjenek. Arnennyibe~ a tirgyi euhrzissal kapcsolatosan bkmilyen Bszrevdteliik van,
kejiik, hogy a t&gyal& id6p mtja elott iriisban, vagy a helyszinen sz6ban tegyCk meg.
Megtisztelo rCszv6tel8re felti tleniil szhitunk.

Ko7JekedLsi. Encrgino yi 6s HlrkozlCai MinisztHum, Kb~~zoI@Ibthsi
SZCWCZ~SCFRosZTBI~
Budapest Ftlvdros 611k ,m611ymt~
PBpolgBrmsteri Mivatnl Kozlckcdtsi Ugyoszthly
Budapest XXII, kcrl)le Budafok-Ttltkny Onkornihnyzntn
BKV Zrt. Kdzlckcdt~i gazgatbshg
A I M Jdzscf ~ r n ,CS 1Tulajdonosi Kbzdssdg vczctBjc
T6th Mihhly PolgBr~i~c
tcr XXI. Kemlct Cscpal
h s z Fcrcnc Alpolgdr ~lcstcrXXI. KcNlct Cscpcl
Szcntac.Ay Jdnos C a c ~:li Vagyonkaclb Zrt. (CSEVAK Zrt.) Vezdrigflzgntd
Szldvik Zaltdn Ben~libhsi F(ltdddcsad6 XXI. Kerulct Cscpcl

Budapest XXI. Keriilet
Csepel Onkorrninyzata

PolgPrrnesteri Nivatal
FOEP~TESZ

1211 Budapest XXI. Kossuth Lajos U. 65.
1751 Bp., Pf. 85.
E-mail: polinszky.t@budapest2I .hu

S

Fax:

Iktat6szam: F-3412009
fjgyintezo: AI-Hajal Sandor

(1)-427-6146
(1)-427-6388

Honlap: www.csepel.hu
Portil: www.budapest2l .hu

Hivatkozasi szam:
T a r ~ y Megyeri
:
rCv hthelyezCse

Tdth MihAly
polgarmester rCszCre

I

/

HELYBEN!

Ez~itontajikoztatom, hogy a Megyeri hid itadisa ut5n lecsokkent szerepu BCkasrnegyer CS ujpest kozott
kozlekedo rev Del-Pest, Del-Buda tCrsCgCbe tortCno BthelyezCse targyaban harmadik alkalommal, a Budapest
XXI. keriilet Csepel onkormanyzata szervezCsCben 2009. iprilis 17-611, 09.00 6rakor Budapest XXI. Keriilet
Csepel ~nkormanyzatPolgarmesteri Hivatal Foldszinti NagytanicstermCben (1 2 10 Budapest Szent Imre ter 1'0.)
megbeszClCs tortint.
JelenlCvok:

I Csepeli Munkaadak es Gyariparosok Egyesulete elnoke

Albert Jozsef
Barta Peter

Budapesti Kozlekedesi Vallalat Zrt. (BKV Zrt.)

Bede Fazekas Tarnas
Devai Zoltan

Budafok-Teteny, Budapest XXII. Kerijlet Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal
Varosrendezesi Csoport, csoportvezetoje

Karsa Andras

Budapesti Kozlekedesi Vallalat Zrt. (BKV Zrt.)

Mehr Janos

Csepeli Eromii Kft.

1

Oravecz Ga bor
Papp Zsigmond

Budapest Fovaros Onkormanyzata Fopolgarrnesteri hivatal Kozlekedesi
Ugyosztaly eloadoja

Remenyi Laszlo

Budapesti Kozlekedesi Vallalat Zrt. (BKV Zrt.)

Dr. Polinszky Tibor

I FCiepitesz Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzat
I

1 varosrendezesi irodavezeto, Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzat

l

Sarnu 0vari Judit
AI-Hajal Sandor

1 varosrendezesi Ugyintezo. Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzat

1

Informatikus, Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkorrnanyzat

Balazs Zoltan

1 Zsilane Bara ~ v a

l

1 Fejlesztesi Igazgato CSEVAK Zrt.

l,

A koribbi targyalasokban rCsztvevo KozlekedCsi, HirkozlCsi CS Energiaiigyi MinisztCrium (KHEM), a Budapest
Fovaros ~nkornlanyzat Fovarosi Polgarmesteri hivatal KozlekedCsi Ugyosztalya, illetve a Budapesti
KozlekedCsi Vallalat (BKV Zrt.) ritjan jelezte tarnogatasat CS a kisobbiek soran a hataskorit Crinto dontCsi
szinten fog bekapcsol6dni.

l~alaszdbankktyiikfenti iktatdszdmunkra hrvatkozni sziveskedjkk!

.-

Hivatkozva ,,A jelentosebb megkeresksekrol tortkno tijkkoztatisr61" sz616 5/2008.(IX.5.)
szamh polgarmesteri 6s jegyzoi kozos utasitisban foglaltakra az alhbbiakban tajkkoztatom a
Tisztskgviseliji ~rtekezletrksztvevoit:
A tajkkoztatas Qkezett:

2009. majus 29. 13,30 6rakor

Tajkkoztatast ad6 hivatali szervezet:

VhrosCpitCsi Iroda - Baksa Lajos mb. ir. vez.

A megkereses m6dja:

A bejelentks irasban tortint meg.

A bejelento neve:

Magyar Telecom Nyrt.
kkpviseloje: Szirmai J6zsef

Csepel mely kozigazgatasi teriiletet
krinti a bejelentks
- terrnkszetben:
- helyrajzi szam szerint:

XXI. Rkvksz U. 111B.
2068 1811 hrsz.

A megkeresks tartalma

- targya szerint:
- cklja, funkcibja szerint:

CpitCsi engedCly iranti kbrelem
A Magyar Telecom Nyrt. 2009. mijus 13-Bn
kpitksi engedkly i r h t i kkrelmet n ~ j t o tbe
t a
Varoskpitksi Irodahoz a targyi ingatlanon
ineglkvo lak6kpiileten radiotelefon
bazisallomas elhelyezkskre vonatkoz6an.

M e 3 egyzksek:

A radibtelefon bi4zisallomas kpitkskvel krintett
ingatlan a Budapest XXI. Keriilet Csepel
~ n k o r m a n ~ z a612002
ta
.(III.26.) Kt. szamh
rendeletkvel elfogadott 6s tobbszor m6dositott
Csepel Vhrosrendezksi 6s Epitksi Szabalyzata
(tovabbiakban: CSVSZ) szeriilt Intenziv
Kertvarosias Lak6teriilet (L4-K6-K) kpitksi
ovezetbe tartozik.
A teriiletre nincs krvinyes Keriileti Szabalyozasi
Terv.
A tajkkoztat6 anyag leadva a 2009. junius 10-kn tartand6 tisztskgviseloi krtekezletre.
Budapest, 2009. jhnius 03.
Az anyagot osszeallitotta:

~ e r n h d ndr.~ Faragb Ibolya aljegyz6

Az anyagot htvette:
Dhtum:
Alhirhs:

4,.sz. melleklet

From: dr. Polinszky Tibor
Sent: Monday, June 08, 2009 7:47 AM
To: T6th Mihily; orosz-f@elender.hu; 'Szenteczky Jinos'; Zsilink Bara ~ v a
Cc: ~ a m u - 0 v i rJudit;
i
Kiricsink Kertksz Erika; AI-Hajal Sindor; Fizli Katalin
Subject: FW: # # # TPJEKOZTATAS KERES # # #
Tisztelt Polgarmester ~ r !
Szigetszentmiklos foepiteszevel egyeztettem a Bp. XXI, ker Tihanyi utca es kornyekere vonatkozo
helyi rendeletben kihirdetett epitesi eloirasokat. Kollegamat kertem arra, hogyha fejlesztes tortenik
azon a teruleten, mdr az igeny felmerultekor keszittessen olyan hatastanulmanyt, mely az erintett
terulethez csatlakozo csepeli is kiter.
Szobeli egyeztetesunket az alabbi levelvaltas adja vissza.
Tisztelettel,
dr. Polinszky Tibor s.k.
fokpitesz

Megj.:
NB.

Hivatalosan alairt dokumentumnak tekintendo!
This is an official signated document!

Varosrendezesi szabalyzat, szabalyozasi tervek,
es az ezeket megalapozo dokumentumok megtalalhatok
a Csepel portalon, a Szabalyozasi tervek meniipont alatt
http://www.budapest2 1.hu
Fenykepek talalhatok:
http://polinszky47.spaces.live.com/

From: Pongricz Gibor [mailto:gpong@szigetszentmiklos.hu]
Sent: Friday, June 05, 2009 12:18 PM
To: dr. Polinszky Tibor
Cc: Polgirmester Szigetszentmikl6s
Subject: Re: # # # TAIEKOZTATAS KERES # # #
Tisztelt FoCpitCsz ~ r !
MegkeresCsCre thjCkoztatoin, hogy tBrgyi ingatlanokat az 1/2009.(1.28.) onkorminyzati rendelet
Szigetszentmikl6s Varos szabilyozBsi tervCrol CS helyi CpitCsi szabalyzatir61 Lke-17 kertvarosias lakoovezetbe
sorolta. A rendelet 12.3. (14) bekezdCse szerint Lke-17 epitesi ovezetben csak lakoCpulet Cpitheto, igy Clelmiszer
Bruhaz IetesitCsere nem kerulhet sor.

A szabalyozasi terv honlapunkon (www.szigetszentmik1os.hu) teljes terjedelemben elCrheto.

TovibbA tijekoztatom, hogy fenti szabilyozis m6dositisira a terulet vonatkozasiban kCrelem nem erkezett, a
kozigazgatisi hatar mellett fekvo teriileten fejleszttst nem tervezunk.

Tisztelettel:
Pongracz Gabor
foepitesz

----- Original Message ----From: dr. Polinszkv Tibor
To: Pouqracz Gabor
Cc: Fizli Katalin
Sent: Friday, June 05, 2009 8:44AM
Subject: ### TAJEKOZTATAS KERES ###

Tisztelt Pongracz Gabor foepitesz ~ r !
Szigetszentmiklos
A mai napon telefonon tortent erdeklodesemre, mely alapja az, hogy a LlDL ingatlant vasarolt
Szigetszentmiklos Vadrozsa utcaban, kerlek email irtjan adj tajekoztatast arrol, hogy a tersegben a
Szabalyozasi Terv miit es milyen parameterekkel enged epiteni?, tovabba annak lehet-e olyan
kozlekedesi vonatkozasa, mely Csepel Tihanyi utca forgalmat is erinti?
Kerlek tovabba arra, hogy minden olyan fejlesztesrdl, ahhoz keszult tanulmanyrol tajekoztass,
melynek kozvetlen, vagy hatasteruleti kovetkezmenye lehet Csepel vonatkozasaban.
Megbeszeltek szerint varom mielobbi megtisztelo valaszod.
Tisztelettel,
dr. Polinszky Tibor s.k.
foepitesz

Megj.:
NB.

Hivatalosan alairt dokumentumnak tekintendo!
This is an official signated document!

Varosrendezesi szabalyzat, szabalyozasi tervek,
es az ezeket megalapozo dokumentumok megtalalhatok
a Csepel portalon, a Szabalyozasi tervek menupont alatt
http://www. budapest2 l .hu
Fenykepek talalhatok:
http://polinszky47.spaces.live.com/

Kivonat
1/2009.@ 28.) szami onkormanyzati rendelettel elfogadott
Szigetszentmiklds Varos Szabcilyozhi Tewe'r67 6s Helyi ~~fiitesi
Szabcilyzatdbdl

12. 9
(1)

A kertviuosias lakoteriilet elsosorban - lazabeepitesu es 7,5 metert meg nem halado
megengedett legnagyobb epitmeny rnagassagtj - osszefiiggo nagy kertes, tobb on8116
rendeltetesi egyseget magaba foglalo lakoepuletek elhelyezesere szolgal.

(14) Az Lke-14, Lke-15, Lke-16 es Lke-17 epitesi ovezetekben csak lakoepulet epitheto.

Kinai Kereskedelmi CS Informhci6s Kijzpont Kft

Cim: 1135,Budapest, Bkke Gt 26.
E-mail: impex-~@kkik.hu
Honlap: www.kkik.hu

Inforrnhci6 a 2009.05.21-Cn kelt megbizhshoz
I

Budapest, 2009.06.11

Dr. Gbiir ~ d h m
Kinai Kereskedelmi 6s Informhci6s Kozpont Kft.
Hungary China Trade Information Center
1135 Budapest, Bbke U . 26
Tel: 0036-1-450-0360
Fax: 0036-1-239-4622
Mobil: 0036-30-699-3469
honlap: www.kkik.hu

Kinai Kereskedelmi CS Informici6s Kozpont Kfi
Cim: 1135, Budapest, BCke bt 26.
E-mail: impex-i@kkik.hu
Honlap: w-wV.kkik.hu

Informacib a 2009.05.21-611kelt megbizishoz
A megbizhs tirgya: A Megbiz6 r6szere informici6s szolgaltatis nyGjtisa,
amelybiil megillapithat6 a KinBban talilhat6 Shandong tartominyi Xiajin
inegyei korrniny iltal kiildott meghiv6levil valbdisiga, a Xiajin-i megyei
kormany letezese, a meghivisi szindik valbdisiga, a meghivo fel kepviseloinek
szemilye es azok elerhetosige.
1: A Xiaiin-i Megyei korminyr61:
A Xiajin-i megyei korminy Kinhban, Shandong tartominy, Denzhou
keriiletinek nyugati riszin helyezkedik el. A megyei korrninyzat vezetosege:
Zhang Anmin(E9 E)megyei kom6nyvezeto, Shang Yixian(i%&$$) helyettes
vezeto.
Ciin: Xiajin megyei korminy, 253200, Kina, Shandong Tartomany, Denzhou
keriilet, Xiajin megye, Nancheng Gt 236
Xiajin-i megyei korrnany irodijinak vezetoje: Xu Wanjing(iOS?+)
Cim: Xiajin megyei kormany, 253200, Kina, Shandong Tartomany, Denzhou
~
keriilet, Xiajin megye, Nancheng I I 236
Tel: +86-534-3211733
+86-534-32 11073
Kiiliigyi referens: Liu Rujian(3lJPnB)
Elirhetosige:
Cim: Xiajin inegyei korrniny, 253200, Kina, Shandong Tartoininy, Denzhou
keriilet, Xiajin megye, Nancheng ut 236
E l : +86-534-3880-788
+86-534-33 1-7999
Mobile: +86-13639487629

m:

m:

2. A csepeli onkormhnyzattal va16 kapcsolatr61:
A Xiajin-i korminy vezetosege Liu Rujian kulugyi referenst bizta meg a
Csepeli onkormanyzattal va16 kapcsolattartasra. A Xiajian-i megyei kormany
2009.06.08-an a Kinai Kereskedelmi es Infoimacios Kozpont r6szere
inegkiildott faxiizeneteben (lasd a mellekelt faxot es forditasat) kifejtette: A
Csepeli onkoimanyzat reszk-e 2009.04.06-an kikuldott meghiv6level valbdi,
amelyet azzal a cellal kiildtek ki, hogy meghivjak a Csepeli ~nkormanyzat
vezetosegCt Xiajin megye CS kormanyanak latogatasara. A faxban tovabba
kifejtik, hogy Liu Shilin(jcl;Ei#) 6 r a Xiajin-i megyei kormany megbizottja 6s a
al
kapcsolat kozbenjaroja.
Csepeli ~ n k o r m i n ~ z a t tkialakitand6
1

Kinai Kereskedelmi
Informaci5s Kozpont K f t
1136 Budapest. Beke U. 26.

3. Xiaiin megykrol:

e

~ l t a l h n o sinformBci6:
Xiajian megye Kina, Shandong Tartominy Nyugati riszknek siksigin
helyezkedik el. A megye Shandong tartominy Denzhou adminisztrativ
keriiletknek egy kis megykje. Teriilete mindossze 87 1.9 km2.A megy6nek 2200
6ves tortknelme van. 12 kisvaros 6s falu valamint egy fejlesztksi teriilet tartozik
hozza. Lakosainak szama 500.000 ember.
GazdasBgi helyzete:
FGkknt mezogazdasigi terulet. Kiniban kiemelkedoen j6 ininoskgu gyapjht
termelnek, valamint jelentos mkg a gabona 6s a kukoricatermesztis. Jelentos
gyumolcstermeszt6s folyik a tirskgben, ami a Sirga foly6 kozelskgknek is
koszonheto. A gyapjhtermelks 6s feldolgozis mellet a megykben gabona
feldolgoz6ipar,(liszttermelks), novinyi olajfeldolgoz~s,papirgyartis, kkzmuves
terrnekek gyii-tisa folyik, valamint Kina egyik fontos 6lelmiszerellat6 kozpontja
is itt talilhat6. A inegye Januirt61 ~ ~ r i l i s terjedo
ig
idaszakban elkrt GDP-je
4000.000.000 Juan, ami 2 1%-OSemelkedis a koribbi idoszakhoz k6pest.
Weboldalak:
www.xiai in.cov.cn
http://www.xiai inny.gov.ci~/
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Huenglul Sea

Denzhou keriilet

Xiajin megye
Cime: Xiajin megyei korminy, 253200, Kina, Shandong Tartominy, Denzhou
keriilet, Xiajin megye, Nancheng ut 236
(L@~@%Y
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Lh %g,L$gb?@'Aj
236 9 bP%: 253200)
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Kinai NCpkoztirsasig, Shandong Tartorniny Xiajin
rnegyei korminy
Magyarorszig-Csepeli Onkorminyzat:

2009.04.06-in a Xiajin-i megyei korminy iltal a Csepeli ~ n k o r m i n ~ zrkszkre
at
megkuldott ineghivblev61, amely az ~ n k o r m i n ~ z atagjainak
t
Megyknkbe
torten0 litogatisira vonatkozik, valbban a Xiajin-i megyei korminy kuldte. Liu
Shilin ~ r a , Xiajian-i rnegyei korminy Kina 6s Eurbpa kozotti kapcsolatok
eriisitesenek a megbizottja. Tovibbi, Liu Shilin ~ r a ,Csepeli Onkorminyzattal
lktesitett kapcsolat Xianjin-i korminy iltali felhatalmazottja.
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Kina, Shandong tartominy, Xiaj in megyei korminy ~ z l e t f elesao
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