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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztés pénzügyi egyeztetését követően a határozati javaslatok módosítása vált 
szükségessé az alábbiak szerint. 
 
A Képviselő-testület a 228/2009.(IV.16.) Kt. számú határozatával elfogadta a Csepel-Háros 
terület fejlesztésének ütemezésére vonatkozó javaslatot. Az ütemtervben foglalt 
költségkalkuláció szerint az 1.-2.-3. szektorok Kerületi Szabályozási Terveinek elkészítéséhez 
együttesen 36 millió forint szükséges. 
 
A pénzügyi forrás biztosítása érdekében az eredeti határozati javaslatok módosítását 
kezdeményezem az alábbiak szerint: 
 
1. számú határozati javaslat 
Eredeti határozati javaslat (változatlan!)  
 
2. számú határozati javaslat 
Utolsó mondata törlésre kerül: 
„melyek készítéséhez a pénzügyi forrás a 2009. évi költségvetésben már biztosított.”  
 
A végrehajtásra megjelölt határidő: 
2010. november 30-ról  2010. július 1-re módosul. 
 
Az előterjesztés kiegészül 3. számú határozati javaslat-tal. 
 
 
Kérem az előterjesztésem módosításokkal együtt történő megvitatását.  
 
Budapest, 2009. június 17. 
 
 
 
 
         Orosz Ferenc 
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2. számú határozati javaslat (módosított!) 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kerületi 
Szabályozási Tervet készíttet, és azon belül kezdeményezi Budapest Főváros Közgyűlésnél 
a kül- és belterületi határ áthelyezését és a Fővárosi Szabályozási Kerettervben belterületi 
keretövezet meghatározását a Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros területének alább 
meghatározott egységeire: 
 
1. szektor:  Plútó utca – Körtefa utca – Budapest közigazgatási határa – 4076. sz. 

dűlőút és meghosszabbítása; 
2. szektor: II. Rákóczi Ferenc út – Lámpás utca – Csepeli út – a Csepeli Köztemető 

déli határánál kialakítandó közterület; 
3. szektor:  Körtefa utca – Plútó utca – Csepeli út – Barackfa utca – Budapest 

közigazgatási határa. 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2010. július 1. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
   polgármester 
 
Végrehajtásért felelős:  dr. Polinszky Tibor 
   főépítész 
 

 
 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata szükséges. 
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3. számú határozati javaslat (új!)  
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
XXI. kerület Csepel-Háros terület 1.-2.-3. szektorok Kerületi Szabályozási Terveinek 
elkészítéséhez szükséges költségvetési fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: 

-A Polgármesteri Hivatal Magasépítési Szakfeladat Kerületi Beruházás előirányzatából a 
„Duna-Holding és környékére szabályozási terv készítése” költségvetési előirányzatát, 
8.000.000,-Ft-ot átcsoportosítja a Csepel-Háros terület 1.-2.-3. szektorok Kerületi 
Szabályozási Terveinek kiadásaira. 
-A további 28.000.000,-Ft-ot a költségvetési hiány terhére. 

 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: soron következő 2009. évi költségvetési rendeletmódosítás 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért : Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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