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Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A legutobbi kepviselo-testuleti ules ota vegzett munkarol, a fontosabb esemenyekrol az alabbiakban 
adok tajekoztatast: 

2009. iunius 22. 
A Csepeli Szakorvosi Rendelo laboratoriumaban bevezetesre kerult a sorszamos betegfelvetel 
annak erdekeben, hogy a reggeli nagyszamu beteg forgalom ellatasa erkezesi sorrendben, 
zokkenomentesen tortenhessen. Az ugyeleti varoba elhelyezett sorszamoszto automatakbol mar 
reggel 6 oratol hozza lehet jutni az aznapi ellatasra jogosito szukseges sorszamhoz. 

2009. iunius 23. 
A junius 18-i testuleti ules folytatasara kerult sor a Csepeli Munkasotthonban. 

2009. iunius 24. 
Hagyo Miklos fopolgarmester-helyettes sajtotajekoztatot tartott a Polgarmesteri Hivatalban a csepeli 
gerincut EU-S tamogatasi szerzodesenek unnepelyes alairasa kapcsan. A sajtotajekoztaton az 
onkormanyzat vezetoi is reszt vettek. 

Az , , ~ t  a munkahoz" programhoz kapcsolodoan - a keruleti Kozfoglalkoztatasi tervvel osszhangban 
- az Onkormanyzat es a Budapest Esely Kft., a munkaero piaci szolgaltatas bovitesekent kozos 
erofesziteseket tesz a foglalkoztatasban erdekelt szervek kozotti egyuttmukodes fejlesztesere. Ennek 
erdekeben a csepeli munkaadok szamara a Budapest Esely, az Onkormanyzat tamogatasaval 
konferenciat szervezett, amely soran a munkaadok sokoldalu tajekoztatast kaphattak a foglalkoztatas 
elosegiteset szolgalo tamogatasi lehetosegekrol. A konferencia szamottevo erdeklodest valtott ki, 
valamint hozzajarult az Onkormanyzati szervezetek, a Munkaugyi Kozpont es a csepeli vallalkozasok 
egyuttmukodesenek szorosabba tetelehez. A munkaadokkal valo kapcsolatok novelhetik az 
allaskeresok elhelyezkedesi eselyeit. 

2009. iunius 25. 
Rendkivuli ulest tartott Keruleti Vedelmi Bizottsag. Az ulesrol kozlemenyt jelentettek meg. 

2009. iunius 27. 
A DeI-Csepel Polgaror Egyesulet rendezvenyen atadasra kerult az ,,EV csepeli polgarore" dij. Az 
onkormanyzatot dr. Borsany Gyorgy tanacsnok kepviselte. 

2009. iunius 30. 
A ,,Koztisztviselok Napja" alkalmabol a Polgarmesteri Hivatal vezetese szervezeseben musorral es 
vendeglatassal koszontotte a koztisztviseloket. A rendezvenyen a kepviselo-testulet tobb tagja is reszt 
vett. 

2009. iulius 2. 
Latogatas a keruleti sporttaborban 
Otodik alkalommal taboroztak Balatonakaliban a keruleti altalanos iskolak ,,Jo tanulo - jo sportolo" 
diakjai. Az egyhetes tabort meglatogatta Toth Mihaly polgarmester, Zanati Bela OKlSB elnok, valamint 
Becsei Denes OMISA agazatvezeto. A Iatogatas soran a vendegek megismerkedtek a tabor 
programjaval es a feltetelekkel. 

2009. iclius 3. 
A XV. keruleti Onkormanyzatban tartotta soros uleset a Budapesti Keruletek Orszagos 
~nkormanyzat i  Szovetsege. A kozgyulesen az onkormanyzatot a polgarmester kepviselte. 

2009. iulius 7. es 9. 
Eloadasok a Kiraly - Erdei Galeriaban 
A Kiraly - Erdei - Muhely - csaladi es szellemi alkoto kozosseg a Csepeliek Muvelodeseert 
Kozalapitvany segitsegevel ket eloadast szervezett a Kiraly Erdei Galeriaban. Az elson, julius 7.-en 
Dr. Szucs Lajos zeneszerzo, karmester, zongoramuvesz beszelt az europai zeneben kifejezodo 
dramai erorol es mas erzelmekrol; mig julius 9.-en Bunyevacz Zsuzsa tartott eloadast a Szent Gral 
legendakba foglalt magyar ostortenetrol. 



2009. iulius 28. 
Az onkormanyzat vezetoi a keruletben folytatott ASZ vizsgalattal kapcsolatban tajekoztatast kaptak a 
vizsgalati csoport vezetoinek es tagjainak reszvetelevel. 

2009. auqusztus 1. 
A krizis segelyekkel kapcsolatos feladatok megjelenesevel a Szocialis es Egeszsegugyi ~ g a z a t  irodai 
szamara jelentos tobbletmunka realizalodott. Az elmult masfel honapban nagy erdeklodest 
tapasztaltak az ugyfelszolgalaton dolgozo munkatarsak, sok nyomtatvanyt el is vittek az ugyfelek, 
azonban a beadott kerelmek szama joval alulmulja az igenyelt nyomtatvanyoket. Az erdeklodok kozul 
jelentos szamban atmeneti segely kerelmet is benyujtottak, hogy jogosultak legyenek a krizis 
segelyre. A rendelet hatalybalepese ota 11 7 krizistamogatas iranti kerelmet nyujtottak be. 
A csepeli nevelesi segely neven adhato rendszeres tamogatasnak harom formajat allapitja meg a 
rendelet. Havonta es gyermekenkent 2000 forint tamogatasban reszesulnek azok a csaladok, amely 
jogosultak a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyre. llyen tamogatast 99 csalad 213 
gyermekenek allapitottak meg 2009. 07. 01. es 2009. 09. 17. kozott. 
A tanulmanyi eredmeny alapjan megallapithato csepeli nevelesi segelyt 103 csalad 120 gyermekenek 
allapitottak meg. A jogosult gyermekek kozul 12-en nagykoruak. 
A rendelet hatalybalepese (2009. julius 1.) ota 668 alkalommal allapitottak meg rendkivuli 
gyermekvedelmi tamogatast a kerelmezo csaladok reszere, osszesen 6 348 ezer forint osszegben, ez 
atlagosan 9500 forint tamogatast jelent csaladonkent. Megallapithato, hogy az elbiralt kerelmek 
indoklasaban legnagyobbreszt az iskolai koltsegek szerepeltek. 

2009. auqusztus 3. 
A polgarmester, Horvath Gyula alpolgarmesterrel es Lombos Antal agazatvezetovel dolgozoi 
ertekezlet kereteben iktatta be a Csepeli Szocialis Szolgalat uj vezetojet, Szimoncsikne dr. Laza 
Margitot. 

2009. auqusztus 4. 
A Rakoczi kertben a Vedonoi Szolgalat szervezeseben rendkivul szinvonalas es sokszinu 
rendezvenyre kerult sor az Anyatejes Vilagnap kereteben, amelyen szakmai es egeszsegnevelo 
programokra kerult sor. A rendezvenyt Horvath Gyula alpolgarmester nyitotta meg. 

2009. auqusztus 6. 
Az onkormanyzat es a CSEVAK Zrt. vezetoi sajtotajekoztatot tartottak az Ady lakotelepen az Ady- 
projekt sikeres palyaztatasaval kapcsolatban. 

2009. auqusztus 12. 
A polgarmester, az Oktatasi ~ g a z a t  vezetoje, az OSZl igazgatoja es a CSEVAK Zrt. munkatarsa 
egyutt megtekintettek az oktatasi kulturalis intezmenyek nyari felujitasi munkalatait. A Iatogatasrol 
emlekezteto keszult a tovabbi feladatok megoldasa erdekeben. 

2009. auqusztus 19. 
A nyari felujitasok ismetelt ellenorzesere kerult sor az augusztus 12-i vezetoi osszetetelben. A 
Iatogatas tapasztalatai az elozohoz kepest javultak. Tobb teruleten befejezodtek a munkalatok, mig 
egyes teriileten kisebb elmaradasok voltak. A Iatogatasrol keszult emlekezteto meghatarozza a 
szeptemberi tanevnyitasig elvegzendo feladatokat. 

2009. auqusztus 20. 
A Kiralyerdei Mijvelodesi Haz Nyugdijas Klubja unnepi rendezvenyen a polgarmester is reszt vett es 
koszontotte a Klub tagjait. 

Szent lstvan Kiraly Sportnap 
A Szabadkikoto SE. sportpalyajan megrendezesre kerulo esemeny az ev masodik legnagyobb 
szabadidosport rendezvenye, ahol 8 sportag varta a sportolni vagyokat (Ioveszet, kispalyas 
labdarugas, teke, sakk, tavolugras, tenisz, kosarra dobas, zsakba futas). 
A meghirdetett versenyek mellett nem unatkozott senki, hiszen olyan kiseroprogramok szinesitettek a 
napot, mint az asztalitenisz, lengoteke, kosarra dobas, ijasz bemutato. 



2009.auqusztus 25. 
OMISA tanevnyito vezetei ertekezlet 
A Polgarmesteri Hivatal Nagytanacs termeben tartotta az Oktatasi, Muvelodesi, Ifjusagi es Sport 
~gaza ta  tanevnyito igazgatoi ertekezletet. Elsokent Toth Mihaly polgarmester adott altalanos 
tajekoztatast az onkormanyzat helyzeterol es az elottunk a110 feladatokrol, majd Becsei Denes 
agazatvezeto beszelt a tanev aktualis feladatairol. 

2009. auqusztus 27. 
Bizottsagi elnoki ertekeztet tartottak a szeptember testuleti ules elokeszitese jegyeben. 

2009 auqusztus 30. 
Szent lstvan Kupa Kezilabda torna az A ~ ~ - b a n  
A mar hagyomanyos meghivasos noi VIII. Szent lstvan Kezilabda Kupan a kovetkezo csapatok vettek 
reszt: Csepel SC SZSE, Szigetszentmiklos, BRSE, Hid Unio SE. A tornat a Szigetszentmiklos csapata 
nyerte. A dontoben a dontetlen eredmenyt kovetoen hetmeteres dobasokkal dolt el a 
Szigetszentmiklos javara a gyozelem. 

2009. auqusztus 31. - szeptember 1. 
Lezajlottak a 20091201 0-es tanevnyito rendezvenyei a keruleti iskolakban. 

2009. szeptember 1. 
Elindult a tanev 
A nyari karbantartasi es felujitasi munkak befejeztevel minden kozoktatasi intezmenyben zavartalanul 
elkezdodott a tanitas. 

A Vedonoi Szolgalat munkaertekezleten reszt vett Horvath Gyula alpolgarmester, amelynek 
kereteben attekintettek a keruleti gyermek egeszsegugy helyzetet es aktualis feladatait. 

2009. szeptember 2. 
Az Ady-projekttel kapcsolatos rendkivuli tisztsegviseloi ertekezlet attekintette a palyazat helyzetet, a 
szerzodes alairasaig tarto idoszak megoldando feladatait. 

II. vilaghaborus emlekmu koszoruzasa 
A II. vilaghaboru befejezesenek 64. evfordulojan Ringbauer Janos kozmuvelodesi fotanacsos 
emlekezett a vilagegesre. Ezt kovetoen Budapest XXI. Kerulet Onkormanyzata, a Csepeli 
Diakonkormanyzat, a csepeli kisebbsegi onkormanyzatok, a partok es a civil szervezetek 
kepviseleteben helyeztek el az emlekezes viragait az emlekmunel. 

Kiallitas megnyito a Galeria 21 .-ben 
A Csepeli Munkasotthon kiallito termeben Szenteczky Janos, a CSEVAK Zrt. vezerigazgatoja nyitotta 
meg a Reti Pal Fotoklub ,,Tornyok es ..." cimu oszi tarlatat. A kiallitason, amely szeptember 24.-ig tart 
nyitva 19 amator fotos kepei nyujtanak maradando elmenyt. 

2009. szeptember 3. 
HlN l  virus jelent meg Csepelen egy iskolaban. Az egeszsegugyi szervek kivalo felkesziiltseget 
bizonyitja, hogy azonnal, meg aznap megtortentek a szukseges intezkedesek Az ANTSZ, az 
iskolaorvosi szolgalat es a vedonoi szolgalat a szukseges intezkedeseket megtettek (orvosi 
vizsgalatok, fertotlenites, tajekoztatas). Az eset utan az Egeszsegugyi Szolgalat vezetese az 
iskolaorvosakkal es vedonokkel egyuttesen ertekelte a helyzetet es felkeszult az esetleges tovabbi 
tennivalokra. A Polgarmester, mint a Keruleti Vedelmi Bizottsag elnoke szeptember I l-en korlevelet 
kuldott valamennyi keruleti oktatasi-nevelesi intezmeny valamint a bolcsodek vezetoinek, amelyben 
felelos magatartast, az egeszsegugyi szervekkel valo szoros kapcsolatot kert a tovabbi 
megbetegedesek megelozese erdekeben. 

Kiallitas megnyito a Csepel Galeriaban 
A Csepel Galeriaban P. Szabo Erno muveszettortenesz nyitotta meg a Magyar Festok Tarsasaga ,,a 
mai nap" cimu orszagos kiallitasat. A tarlat oktober 9.-ig tart nyitva. 



2009. szeptember 5 
Glatz ~ r p a d  Emlektorna 
A Kazinczy F. ~l ta lanos lskola tornatermeben, az iden az NB I-ben szereplo BC Csepel Kosarlabda 
Egyesulet rendezte meg az Cjnkormanyzat es a Budapesti Kosarlabda Szovetseg kozremukodesevel 
az I. Glatz ~ r p a d  Emlektornat. A kosargala telthaz - mindegy 200 - nezo elott zajlott. A tornan - 
melyet a BC Csepel csapata nyert meg - a 3 meghivott csapat vett reszt: VSTR Hungaria, MALEV es 
a vendeglato BC Csepel. 

2009. szeptember 6. 
Az onkormanyzat vezetoi reszt vettek a XVIII. kerulet altal 10. alkalommal megrendezett ,,Szeptember 
Fesztival" polgarmesteri fozoversenyen. A rendezvenyen a kepviselo-testulet tobb tagja mellett sok 
csepeli is megjelent. 

2009. sze~tember 8. 
A Hetszinvirag ovodaban befejezodott az EU-S palyazattal megvalositott akadalymentesitesi 
beruhazas. A beruhazas befejezeset koveto sajtotajekoztaton tobb kepviselo is jelen volt. 

A Venusz utcai rendeloben is atadasra kerult az EU-S palyazati penzbol keszult akadalymentesitesi 
beruhazas. Az atadast kovetoen sajtotajekoztatora is sor kerult. 

Kvalitas dijatado 
Az iden 17 eves alapitvany a csepeli onkormanyzat anyagi tamogatasaval Kvalitas-dijban reszesiti 
azt a kozepiskolas diakot, aki a tanevben a legeredmenyesebbnek bizonyult a kulonbozo szintu 
(keruleti, fovarosi, orszagos, nemzetkozi) tanulmanyi versenyeken; illetve azt a kozepiskolaban tanito 
pedagogust, aki a tanevben a legeredmenyesebben keszitett fel diakokat kulonbozo szintu tanulmanyi 
versenyekre. A Kvalitas-dijazottak oklevelet, netto 50.000.-Ft. penzjutalmat, es targyjutalmat kaptak. 
Beerkezett: 8 diak palyazat es 5 pedagogus palyazat. 
Ekkor adtak at a csepeli onkormanyzat anyagi tamogatasaval mukodo, hatranyos helyzetu tehetseges 
csepeli kozepiskolasoknak odaitelt Kvalitas-osztondijat is, ami ebben az evben a raszorultsagtol, az 
iskolak javaslataitol fuggoen a tanevre 60.000.-Ft. egyszeri tamogatast jelent, amit egy osszegben 
kapnak meg a diakok. Egy palyazat erkezett erre az osztondijra. 
Mivel a Kvalitas Alapitvany altal letrehozott Jar6 Dora Gyermekvedelmi Alapitvanyt a Fovarosi Birosag 
az iden osszevonta a Kvalitas Alapitvannyal, igy a Kvalitas alapito okirata kibovult a nehez szocialis 
korulmenyek kozott elo csaladok, gyermekek tarnogatasaval. Ettol az evtol Kvalitas-szocialis 
osztondijat is kiadott az alapitvany. Harom csalad palyazott a szocialis osztondijra. Ketten 60 ezer, 
mig egy csalad 100 ezer forintos osztondijban reszesult. 
A dijazottakat Toth Mihaly polgarmester koszontotte, a dijakat Karmos Gyorgy agykutato professzor 
adta at. 

Kvalitas diiat kaptak: 
Sengel Tamds Kek Alt. lskola 
Farkasne Szanyi Maria Kek Alt. Isk 

(alfalanos iskola diak kategoria) 
(alfalanos iskola pedagogus kategoria) 

Leipold Peter, Jedlik Anyos Gimnazium (kozepiskolai diak kategoria) 
~ n / d n e  Doba Maria, Jedlik Anyos Gimnazium (kozepiskolai tanar kategoria) 

Elismeresben reszesiilt 
Lengyel Geza, Jedlik Anyos Gimnazium 20. 000.-Ft-os osztondlj' 
(Nyugdgaskent dolgozo tanar kiemelkedo tehetseggondozo munkajaerf.) 

2009. szeptember 9 . 
Kolonics Gyorgy emlekkiallitas megnyito a Csepel Plazaban 
,,Kolonics, a sportlegenda" cimmel nyilt kiallitas a Csepel Plaza mozijanak teruleten. A kiallitas celja, 
hogy melto emleket allitson a 2008-ban elhunyt Kolonics Gyorgy rendkivuli es gyumolcsozo 
palyafutasanak, valamint kozossegi tevekenysegenek. A tarlat eredeti sportrelikviak es archiv 
kepagyagok segitsegevel mutatja be a peldatlan sikereket elert sportolo eletutjat. 



2009. szeptember 10. 
Csepeli Diakonkormanyzat ulese 
A Csepeli Diakonkormanyzat ulesen a diakpolgarmester lemondasat kovetoen lemondott a ket diak 
alpolgarmester is. 2009. november kozepere uj valasztas kiirasara kerul sor. 

2009. szeptember 1 1. 
Kiallitas megnyito a Kek lskola Galeriaban 
A Kek lskola Galeriaban Csenkey ~ v a  muveszettortenesz nyitotta meg Mosonyi Tamas 
szobraszmuvesz es tanitvanyainak kiallitasat. A musorban ,,A kek meg a sarga" cimmel performacet 
adtak elo a Sztarai Wlihaly ~l ta lanos lskola kepzomuveszet tagozatos novendekei. 

Grof Szechenyi I. ~ l t a l a n o s  lskola mufuves sportpalya atadasa 
Elkeszult a Gr. Szechenyi Istvan ~ l ta lanos lskola sportudvaran a mufuves 20x40-es meretu 
futsalpalya. 
Az iskola igazgatonoje, Torok Ildiko megnyitoja utan Toth IMihaly polgarmester adta at a sportpalyat a 
sportolni vagyo gyerekeknek, az iskolanak, es a Csepel SC Football Clubnak. Az unnepelyes atadasra 
szervezett minitornan az iskola labdarugo csapatai fogadtak a Csepel Football Club korosztalyos 
csapatait. 

Napkollektor atadas a Csalitos utcai 0vodaban 
Europaban is ujnak szamito, Magyarorszagon pedig az elso ilyen technologiaval keszult napkollektort, 
ugynevezett szolar-parabolat adtak at a Csalitos utcai Ovodaban. A berendezes uzembe helyezeset a 
Magyar Villamos Muvek Zrt. finanszirozta. A berendezes jelentosen csokkenti az intezmeny 
foldgazfelhasznalasat. 

2009. szeptember 12. 
Csepel Sziget Kerekpar tura 
Iden ismet megrendezesre kerult a Tokoli Kerekparos tura, amelyen a nagyszamu altalanos, 
kozepiskolas es felnott resztvevo jol erezte magat. Tokolon masfel oras kerekparos ugyessegi 
vetelkedo tette teljesse a szabadidosport programot. Az elmult ket evben sajnos elmaradt a 
rendezveny a mostoha idojaras miatt. A kerulet lakosai, diakjai mar vartak az oszi kerekparos turat, es 
ismet nagy szamban vettek reszt az esemenyen. A rendezveny kb. 600-700 kerekparos reszvetelevel 
zajlott. A jo hangulatu esemeny biztositasat, a kerekparos csapat felvezeteset, a keresztezodesek 
lezarasat a keruleti kapitanysag szakemberei remekul vegeztek el, igy nagyban hozzajarultak az 
esemeny biztonsagos lebonyolitasahoz. 

2009. szeptember 14. 
Elkezdodtek a testuleti ulest elokeszito bizottsagi ulesek 

2009. szeptember 15. 
A F G G ~  Zrt. vezerigazgatosag epuleteben alairasra kerult a  FOG^ Zrt. 6s az onkormanyzat 
kozott egyiittmukod& meg811apo'das, melynek kapcsan a FGGAZ Zrt. 1 millio forintot utal at az 
onkormanyzat szamlajara, mely a Matyas Kiraly ~l ta lanos lskola futeskorszerusitesere lesz forditva. 

2009. szeptember 16. 
Targyalasokat folytattak a DIG1 TV vezetoivel a TV csepeli beruhazasanak kerdeseirol, a megoldando 
feladatokrol. 

A Csepeli Eromuben alairasra kerult egy megallapodas az Eromu es az onkormanyzat kozott, mely a 
beruhazas megvalositasaval kapcsolatos tovabbi feladatokat rogziti. 

Megkezdodott a Szent Istvan ut Tancsics Mihaly ut-Repkeny utca kozotti szakaszos felujitasa a 
Fovarosi Onkormanyzat beruhazasban. 

Kiallitas megnyito a Hricsovinyi Galeriaban 
A Hricsovinyi Galeriaban Dr. CS. Toth Janos muveszeti iro nyitotta meg a Balmaz-Art nemzetkozi 
Kepzomuveszeti Alkototabor kiallitasat. A megnyiton beszedet mondott Dr. Tiba Istvan, Balmazujvaros 
polgarmestere, kozremukodott: M. Hajtun Zsuzsa (zongora) es Szentkiralyi Aladar (hegedu). 



2009. szeptember 17. 
ijlest tartott a polgarmester mellett mukodo Gazdasagi Kabinet. Orosz Ferenc alpolgarmester adott 
tajekoztatast a 2009. evi koltsegvetes helyzeterol, a 2010-es koltsegvetes el6keszuleteirol. 

Az onkormanyzat es a CSEVAK Zrt. vezetoi (Orosz Ferenc, Szenteczky Janos) sajtotajekoztatot 
tartottak a Kiralyerdoben rovidesen indulo 10 utcat erintti utfelujitasi munkalatokrol. 

Kiallitas megnyito a Mansfeld Peter Galeriaban 
A Csepeli Munkasotthon egykori kepzomuvesz korenek vezetoje, az 1995-ben elhunyt Misch ~ d a m  
alkotasaibol rendeztek gyujtemenyes kiallitast a Mansfeld Peter Galeriaban. Keppel Gyula, a galeria 
muveszeti vezetoje koszontojet kovetoen Sarkany Istvan festomuvesz nyitotta meg a kiallitast. A 
megnyiton kozremukodott Roman IVlikola, a Liszt Ferenc Zenemuveszeti Egyetem hallgatoja. 

2009. szeptember 19. 
Csepel Futas es Sporttoborzo 
A Csepel SC Alapitvany kozponti Sporttelepen az 1976-ota minden evben megrendezett Csepel 
Futast osszekotottek az ebben az evben masodik alkalommal megrendezett sportagvalasztoval, 
sporttoborzoval. Itt az egyesuletek elsportoloi 6s edzoi segitsegevel lehetoseget biztositottak a 
sportolni vagyo gyerekek reszere a sportagak megismeresere. A rendezvenyre meghivtak a kerulet 
valamennyi sportegyesuletet, hogy mutassak meg a kerulet gyerekeinek, szuleinek, nagyszuleinek, 
mivel foglalkoznak, milyen sportagak uzhetok a keruletben. Kisero programokban az 
egeszsegsatrakban vernyomasmeres, vercukorszint meres, testtomegzsir meres, egeszseges 
taplalkozasi tanacsok stb. voltak. 
A napot nepszeru futogala, a hagyomanyos es tradicionalis Csepel Futas nyitotta meg. 
Mind a nyolc kategoria elso-harom helyezettje erem, oklevel es ajandekutalvany dijazasban reszesult. 
Itt osztottak ki az elmult tanev legjobb keruleti diaksportolok, csapatok es iskolak cimei is. 

2009. auqusztus 21. 
Az EU-S palyazat kereteben elnyert ,,lnterregn cimu palyazat vegrehajtasa elkezdodott. Az 
onkormanyzat tisztsegviseloi tajekoztatast hallgattak meg a palyazat jelenlegi helyzeterol. 

A juniusi testuleti ulest kovetoen harom alkalommal volt ber- es juttatas kifizetes az 
onkormanyzati intezmenyek es a hivatal dolgozoi, valamint az onkormanyzati kepviselok reszere, 
melynek fedezete munkaberhitel volt. 
A felvett munkaberhitel osszege 639363 eFt volt, melybol 428.585 eFt visszafizetesre kerult. 
Korabbi tajekoztatoban jeleztuk, hogy az ~ l l a m i  Szamvevoszek atfogo vizsgalat kereteben 2006. 
es 2009. elso negyedev kozotti idoszak onkormanyzati gazdalkodasat ellenorzi. A vizsgalat 
idotartama 2009. junius 4-to1 julius vegeig tartott. A vizsgalat megallapitasait tartalmazo 
tervezetet - elorelathatolag - 2009. szeptember vegen, oktober elejen kuldik. 

A SZLEB a szeptember 14-i ulesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta: 
- jovahagyta a Csepeli Szocialis Szolgalat SZlVlSZ modositasat, 
- dontott 3 csepeli tarsashaz egyedi kemeny felujitasi palyazatanak tamogatasarol, 
- dontott egy bolcsodei felvetelt elutasito ertesites ellen erkezett panasz ugyeben, 
- jovahagyta hat csepeli jogcimnelkuli lakashasznalo kerelmere lakashasznalati szerzodes 

megkoteset, 
- dontott 33 csepeli lakos adossagkezelesi szolgaltatasi iranti kerelmeben, 
- elutasitotta egy csepeli hazaspar fiatal hazasok elso lakashoz jutasanak tamogatasi iranti 

kerelmet. 

A Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a szeptember 16-i ulesen sajat hataskorben 
targyalta a ,,Javaslat ~sepel-0falu varosresz Keruleti Szabalyozasi Terv programjara" cimu 
eloterjesztest es 7 igen, 0 nem 1 tartozkodas szavazattal elfogadta az dfalu varosresz Keruleti 
Szabalyozasi Terv prograrqjat. 



A Tulajdonosi Bizottsag a szeptember 174 ulesen felkerte a polgarmestert, hogy a Mely utcai 
ingatlanon torteno Szabalyozasi Tervnek megfelelo kereskedelmi celu beruhazas 
megvalositasahoz szukseges ingatlan kialakitasa erdekeben a telekegyesiteshez sziikseges 
intezkedeseket tegye meg es javaslatat terjessze a TB novemberi ulese ele. 

09. 24. 9 bra 

10 ora 

13 ora 

09.25-27. 

09. 28. 10 ora 

14 ora 

09. 29. 

09. 30. 9 ora 

10. 05. 10 ora 

14 ora 

10. 06. 14.30 

10. 07-08. 

10. 12. l 0  ora 

14 ora 

10. 14-15. 

10.14. 9ora 

10. 19. 9 ora 

10 ora 

14 ora 

10. 20. 9 ora 

Honositas. 

Katasztrofa vedelmi gyakorlat az onkormanyzat es a MOL kozos 
szervezeseben. 

Bizottsagi elnoki ertekezlet. 

,,Csepeli 6sz" 3 napos rendezveny a setalo utcaban kulon program alapjan. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 

Horvath Gyula alpolgarmester fogadooraja. 

OSZl nap. 

~gazatvezetoi ertekezlet. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 

Polgarmesteri fogadoora. 

Koszorllzas az Aradi Vertanljk megemlekezesenek alkalmabol. 

Az OMISA ket napos vezetoi kirandulasa kulon program alapjan. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 

dr. Szeles Gabor fogadooraja. 

Bizottsagi ulesek. 

~gazatvezetoi ertekezlet. 

A csepeli ,,Pedagogus Nap" (oktober 19-22.) nyito rendezvenye a Radnoti 
Miklos Muvelodesi Hazban. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 

Orosz Ferenc fogadooraja. 

Kepviselo-testuleti ules. 

Budapest, 2009. szeptember 18. 



ugyintkzo: Bernadne d r . 1 ~ ~  Tar~v:  Ket testuleti ules kijzotti beszamolo 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  

Tdth Mihaly 
polgarmester ur 

Polgarrnesteri Hivatal 
ALJEGYZO 

A ket testuleti ulis ltozott eltelt idoszakban az Igazgatasi Agazat vonatkozasaban az alabbi 
fontos esemknyek tortkntek: 

1211 Budapest XXI. Szent Imre tCr 10. 
1751 Bp., Pf. 85. (1)-276-4660 Honlap: ~~ww.csc~1cl.11~ 

E-mail: bernadne,fi(ii,budavest2 I .hu Portal: www.buda~cst2 l .hu 

Igazgatbi Iroda 

1. Az elmult testuleti ulis ota a Kereskedelmi Csoport munkatarsai 21 helyszini 
ellenorzCst tartottak, mely 16 uzletet CS 5 telephelyet irintett. 9 uzletet ijszakai 
ellenorzks keretdben, a vonatkoz6 Kt. rendelet szerinti nyitva tartas betartasanak 
vizsgalata celjabol ellenoriztek a kollkgak. Megallapitasra kerult, hogy 3 uzlet a 
rendelet vonatltozo rendelkezisei ellenkre nyitva tartott, ezek ideiglenesen bezarasra 
kerulnek. 

Kkt utoellenorz6s esetkben az uzletben mindent rendben talaltak a kollegak, 1 
esetben megallapitasra kerult, hogy az uzlet a zaro hatarozatban foglaltaknak eleget 
tett. 

A tovabbi ellenorz6sek soran megallapitottak a kolligak, hogy 2 uzlet mukodksi 
engedkly nilkul uzemel, ezirt hatarozattal bezarasra kerultek. 

A telepek tekinteteben 3 esetben kerult sor ut6ellenorzisre, ezek kozul 2 telep a 
hatarozatban foglaltaknak eleget tett, tevekenyseget a teruleten nem vegeztek. 1 telep 
esetiben a tevkkenyseg felfuggesztkse ellenQe is mukodott, ezert eljkasi birsag 
kiszabasara kerul sor. 2 telepet zhrva talaltak a kolligak. 

A csoport munkatarsai az elozo testuleti ulis 6ta 38 uj mukodisi engedklyt adtak ki, 
36 uzlet mukoddsi engedelykt modositottak es 19 uzlet megsziinisknek 
tudomasulv~tele tortknt az elmult idoszakban. 

A telepengedelyezksrol szolo uj jogszabalynak megfeleloen 3 telepengedely kerult 
kiadasra, 5 telep miikodksinek bejelentkset vettek tudomasul a ltollkgak. Ezen 



tulmenoen 7 adatmodositas atvezetksere 6s 5 telep megszunksknek tudomasul 
vetelkre kerult sor. A korabbiakban mukodo telepek kozul 240 esetkben kerult sor az 
uj jogszabalynak megfelelo nyilvantartasba vktelre. 

2 Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezetoi 15 szemkly allampolgarsagi 
fogadalmanalc letetelenil, 6s szombati munkanapokon 79 anyakonyvi esemenynkl 
(hizassagkotes) mukodtek kozre. Sor kerult az elso bejegyzett ilettarsi kapcsolat 
anyakonyvezeskre is, ami az anyakonyvvezetokn61 2009. julius l .  napjatol mint uj 
feladat j elentkezett. 

Folyamatban lkvo kozbeszerzksek 

1. A Nagy Imre AMK feluj itasara elnyert EU-S tamogatas felhaszniilasaval 
kapcsolatban folyamatban lkvo kozbeszerzksi eljarasokban: 

a) Az ,,AMK infrastruktura fejlesztese, Cpulet felujitasa" targyban inditott 
megismetelt eljarasban az eljaras eredmenykt megtamado ajanlattevo jogorvoslati 
kQelm6t a Kozbeszerz6sek Tanacsa Dontobizottsaga elutasitotta, igy a szerzodes 
mindkCt riszre vonatkozoan megkotksre kerult. Az eljaras I. reszenek nyertese a 
HANSA Kft, a 11. rdszenek nyertese a POLIP 2001 Kft. lett. A jogorvoslati 
eljaras elhuzodhsa miatt a teljesitds az eredetileg tervezettnkl kesobbi idopontra 
tolodott, a HANSA Kft. a teljesitkst befejezte, a POLIP 2001 Kft. teljesitese 
varhatoan 2009. oktober 30. napjan fejezodik be. 

b) ,,AMK - informatikai eszkozok beszerzCsen targyban inditott eljarasban az egyik 
ajanlattevo altal benyujtott jogorvoslati kirelemnek a Kozbeszerz6sek Tanacsa 
Dontobizottsaga helyt adott. Az ajanlatkkro a dontes atvktelkt kovetoen az eljhras 
eredmenytelennk nyilvanitasar61 ks annak ismktelt lefolytatas~rol dontott. A 
megismetelt eljaras lefolytatasra kerult, nyertese a FullTec Kft. Az eljaras 
eredmknykt a masodik legj obb ajanlatot benyuj to aj anlattevo ismktelten 
jogorvoslati kkrelemmel tamadta meg, igy a szerzodks megkotksknek idopontja 
bizonytalan. 

c) ,,AMK - Pedagbgus tovabbkepzes 6s pedagogiai szakkrtoi feladatok ellatasa" 
targyban nemzeti kozbeszerzksi eljaras kerult lefolytatasra. Az eljaras 
eredmknyes lett, a nyertes ajhlattevo Prekog Alfa Kft-vel a szerzodks megkotkse 
folyamatban van. 

2. A ,,South-East Europe Program 'RETINA' palyazat megval6sitasahoz kapcsolodo 
projektmenedzsment feladatok ellatasa" targyu kozbeszerzksi eljaras lefolytatasra 
keriilt. Az eljaras nyertese a HBH Kft. lett, mellyel a szerzodks megkotese 
folyamatban van. 

3. 2009. junius 22-611 altalanos egyszeru eljaras indult ,,Nyomtat6 kellekanyag" 
beszerzkse targyban. Az eljaras eredmenyesen zarult, nyertese az I-COM Zrt, mellyel 
a szerzodks megkotksre kerult. 

4. 2009. julius 8-an altalanos egyszeru eljaras indult az ,,~gyfelszolgalati Iroda 
bovitese, park010 kpites" targyban. Az eljarasban 2 ajanlat kerult benyujtasra, de 
egyik ajanlat sem tartalmazott a rendelkezksre a116 fedezet mkrtikkre tekintettel 



megfelelo ajanlatot. Az eljaras ismetelt meginditasara 2009. augusztus 3 1-6n kerult 
sor. 

5. 2009. augusztus 20-an meginditasra kerult a Csepel-Haros l., 2., 3. szektorok 
Keruleti Szabalyozasi tervCnek beszerzkse iranti kozbeszerz6si eljaras kozosskgi 
eljhrasi rendben, hivatalos kozbeszerzesi tanacsado bevonasaval. Az eljarasban az 
ajinlatokat 2009. oktober 2-ig lehet benyujtani. 

VarosCpitCsi Iroda 

1. Irodankon jelenleg az ugyintezoi allashelyek betoltottelt, az irodavezetoi munkakor 
tovabbra is helyettesitessel megoldott. 2009. oktober 1. napjan tobb anyagi 
jogszabaly, illetve az eljarasi torvCny is jelentosen modosul. Az ugyintezok 
felkeszitese 6s felk6szul6se a valtozasokra folyamatos. 

2. A DIG1 Kfi. burkolatbontasi engedelyezesi eljarast kezdemenyezett junius honapban. 
Hatosagunk a jogszabaly szerint szukseges dokumentumok hianyaban az engedelyt 
nem adta ki. A 2009. augusztus 19-6n tartott ellenorzks soran megallapitottuk, hogy 
kkrelmezo megkezdte a kivitelezesi munkakat engedkly nClkul. A tenyallas 
tisztkasat megkezdtiik. 

3. A Revksz utca l llb. szam alatt a Magyar Telecom Nyrt. altal kiepitendo antenna 
tartoszerkezetnek epitksi engedelyezesi eljarasa soran ujabb hianypotlas kiirasa valt 
sz*segesse a tenyallas teljes koru tisztazasa vegett. fgy az 6pitCsi engedklyt a 
tart6szerkezeti elemre hatosagunk meg nem tudta kiadni. A Magyar Telecom Nyrt. 
ekozben targyalasokat kezdett Onk~rman~zatunkkal a kerdeses antenna kivaltasarol, 
athelyezesrol, melybe hatosagunkat is bevonta. 

4. A Csepel Miivek teruleten 210146158 hrsz. alatt a Szinesfem U. 23la. szamu 
ingatlanon uzemanyag toltoallom~s epitksenek engedelyezeskt ltezdtik meg a 
hataskorrel 6s illetekess6ggel rendelkezo hatosagok, mely soran a szakhat6sagi 
hozzajarulasunkat megadtuk 

5. Budapest Ady Endre ut 60. szam alatt a Lid1 Magyarorszag Kfi. bontasi 
munkalatokat vkgzett el, a korabban ott a116 - igazsagugyi szakkrto altal 
~letvesz~lyesnek nyilvhnitott - epuleten. Hatosagunk megkezdte a bontasi 
munkalatok szabalyossaganak vizsgalatat. 

1. Nyari szabadsagukat az elozetes szabadsag terveknek megfeleloen kezdtkk meg a 
kollegal<. A feladatok ellatasaban nem volt komolyabb fennaltadas, ugyintezo illetve 
feladat atcsoportositassal zavartalanul folyt az ugyfelfogadas. A fenykkpes 
okmanyolt ugyint6zesknel csuszott el kiss6 az idopontfoglalas (2-3 het). A hatteres 
ugyint6zokn61 a nyhri szabadsagokat helyettesitessel oldottak meg a kollkgak, 
jelentos ugyirat hatralkk nincs. 

2. Jogszabalyvaltoz~sok: 2009. junius 28. napjan lepett hatalyba szamtalan 
jogszab~lyvaltozas, mely az okmanyiroda feladatait erintette. 

a. A g6pjhrmuvekkel kapcsolatos ugyintezeshez kapcsolodo 3512000. (XI.20.) 
BM rendelet tavaszi modositasanak masodik utemenek hatalyba ldpese. 

b. A nyilvantartasi torvdny (1992. evi LXVI tv) jelentos valtozason ment 
keresztul 6s az ehhez kapcsolod6 vegrehajtasi rendelet is. 



c. Szem~lyazonosit6 igazolvanyok jogosultjainak kore (0 kves kort61 kivAlthat6) 
jelentos ugyfklforgalom novekedkst fog jelenteni. 

3. A m6dosult jogszabtilyokr61 rkszben kozponti reszben helyi oktatasok keretkben 
tajkkoztattuk a kolligakat. A jogszabalyvaltoz~sok soran a hatarozat tervezetek 
atszerkesztesre kerultek. 

4. 2009. junius 28-dikan bevezetesre kerult az uj, biometrikus utlevel, mely mar 
ujjnyomatot is tartalmaz. Az ehhez tartoz6 technikai es jogszabalyi feltktelek, 
hataridore rendelkezksre alltak. 

5. Bank kartyas fizetksi lehetosig kikpitesre kerult 4 okrnanyirodai munkaallomason a 
Kozponti Hivatal kozremiikod~s~vel. A kollegak oktatason reszt vettek. A tobbi 
munkaallomasra (ltb. 10) jovo 6v tavaszan varhat6 a rendszer telepitkse. 

Budapest, 2009. szeptember 15. 

aljegyzo 
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P o l g a r m e s t e r i  H i v a t a l  
FOEPITESZ 

2009. jhnius 29. 
- A FoCpit6sz - CSEVAK Zrt. - BKV Zrt (Tarsoly Andras foosztalyvezeto) megbesze16st tartott a 
keruletet erinto fobb tomegkozlekedesi kerdksekrol pl.: Hollandi ut, Rev-Bllomas, 148-as buszfordul6, 
P+R fejlesztis, stb. 

- A FoCpitCsz - CSEVAK Zrt. - BDK Kft. kozos egyeztetkst tartott a Szallit6k utja - Szabadkikoto ut 
kozvilagitas rekonstrukci6 targyaban. 

*** 
2009. jhnius 30. 
Foepitesz - Horgasz Egyesiilet kepviseloi a Csepel Haros KSZT ugyeben egyeztettek. 

2009. jhlius 8. 
FoepitCsz - VATI - BFVT rCszvCtelCve1 ~szak-csepel  Cs Kelet KSZT-k targyaban ten/ megbeszelest 
tartottak. 

*** 
2009. jdius 9. 
Dblelott: A fo6pit6sz rCszt vett a FOMTERV-ben a Budapesti Forgalomtechnikai Projektet attoro 
megbeszCl6sen. 

DCluthn: BFVT - FADESA - FGvhrosi FiiCpit$sz - keruleti F66pit6sz rCszv6tel6vel ~ s z a k - ~ s e p e l  
program v6glegesitese. 

*** 
2009. jrilius 10. 
- Foepitesz - FADESA tervez6si szerzodes ~Cglegesitese IX. melleklet. 
- Csepel CS Ferencvaros fohpiteszei kijlcsijnosen tajkkoztatthk egymast az ~szak-csepel  ill. a Duna- 
City rendezesi terverol 

*** 

2009. jhlius 16. 
BFVT - FADESA - Fiivarosi FiikpitCsz - keriileti Fo6pitCsz - VKB elnok rCszv6telCvel h z a k - ~ s e p e l  
FSZKT 6s KSZT terv egyeztetkse. 

2009. jhlius 21. 
BFVT - Varosrendez6si Iroda r6szv6telCvel ~szak-csepel  KSZT es normaszoveg tervezetek 
egyeztetkse. 



2009. julius 22. 
Varosrendez6si Iroda vezetoje az ECORYS Kft-vel a Csepel-Haros KSZT 6s kozteriiletek 
kiszabalyozasanak adatpoatosithsa. 

*** 
2009. augusztus 6. 
Foepitesz - ATEL Eromu 111. TelepiilCsrendezesi szerzodCs elokCszit6se 

2009. augusztus 12. 
CSEVAK Zrt. - FoCpitesz BMX targyaban megbeszelest tartottak. 

2009. augusztus 13. 
Befektetoi - politikai - tervezdi - fiivhrosi keriileti f66pit6sz 6s iigyoszthlyok rCszvetel6vel ~ s z a k -  
Csepel egyeztetks. Tervegyeztetes, iitemezks FSZKT, KSZT targyaban. A vitatott kerddsek, mint 
TelepiilCsrendez6si SzerzodCs, Tervpalyhzat Cs ,,nem szokvanyos szabalyozasi elemek" vizsgalata. 

2009. augusztus 18. 
Az ~szak-csepel  kelet (VATI anyag) KSZT allamigazgathsi vClemCnyk6r6s kikiildesre keriilt. 

*** 
2009. augusztus 25. 
Az ~szak-csepel (BFVT anyag) KSZT hllainigazgathsi v6lemCnykCr6s kikiildksre keriilt. 

***  
2009. augusztus 26.-28. ig 
- FoCpiteszi Konferencia volt HajdGboszormCiiyben. 
- A Fovarosi Onkorm~nyzat VVKB bizottsiga tijkkoztat6 jelleggel thrgyalta az ~szak-csepel  FSZKT 
m6dositas targyaban beerkezo hllamigazgatasi vClem6nyeket. 

2009. augusztus 31. 
A CSEVAK Zrt, vezCrigazgat6ja 6s a foCpitCsz szakmai szempontb61 megtekintette a Csepel 
befektetoi tervekrol sz616 9 perces filmet. 

2009. szeptember 2. 

A foepitesz a volt Csepel Muvek teruletere telekmegosztast egyeztetett. 

2009. szeptember 3. 
- Budafok szervez6sCben egyeztetesen vettiink reszt a Dunai kozlekedes fejlesztese targyaban. 
- a Studio Metropolitana Kft miihelymegbesze1Cst tartott BCkasmegyeren a Duna PartnersCgi Hal6zat 
temaban, a megbesz6lesen a polgarmestert a foepitksz 6s az irodavezeto kepviselte. 

2009. szeptember 4. 
- A fo6pit6sz attekintette a Csepeli Tehermentesito lit elokeszito inunkhit a szakCrtove1 jelentese 
atadasa kapcsan. 
- A fo6pitCsz rCszt vett az INTERREG csepeli menedzsment alakul6 iilesen. 

2009. szeptember 9. 
A f6CpitCsz Btvette az ~szak-csepel  szabalyoz8si Terv6nek szakCrtojCt61 a jelentest. 



2009. szeptember 10. 
A foepitksz ittekintette a Csepel SC Alapitvany vezetoivel a kozponti sportpalyat Crinto szabBlyozasi 
tervnek az allasat. 

*** 

2009. szeptember 12. 
DClelott: A fo6pitCsz rCszt vett a Gold Cinema Kft szervezCs6ben ,,A FENY UTJAN c. programon. 
DClutan: Megtekintette a kobanyai S1 projektet, (Sorgyar 1)  projektet. A helyszinen Fecske Karoly 
Kobanyai Vagyonkezelo vezCrigazgat6janak bemutatha mellett. 

KozzCtCtelre keriilt a Hhros I. 11. 111. szektor kozbeszerzesi ajanlatteteli felhivasa KSZT tervezo 
kivhlaszt6shra, a hathrido: 2009. okt6ber 2. 

Budapest, 2009. szeptember 16. 

Tisztelettel: 

dr. Polinszky Tibor 



Folyamatban levo szabalyozasi tervek 

Hatarozat * 
Finanszirozo 

....... 

FADESA Hungaria Zrt. 

allamigazgatasi egyeztetesre 

...--.p ... 

aros-Teampannon 

Ter-t-Rend Kft. allamigazgatasi egyeztetesre 

.......... kikiildve_-_ 

Csepel Onkormanyzata 
allamigazgatcjsi egyeztetesre 

... 

Csepel Onkormanyzata 
....... ..-. -- ----p- 

. . - --p- 

CSEVAK Zrt. 

*feketevel szedve: az elozo kepviselo-testulet ides (2009. jllnius 23.) ota tortent esemeny 
szijrke: korabbi esemeny 



Helyzetjelentes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temairol 

I. Csepeli Gerincut I. iitem 

A Fovarosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu teruletek atadasi 
folyamata megkezdodott. 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 megrendeltuk a teruletmegszerzeshez szukseges 
dokumentaciokat. A mijszaki dokl-lmentumok elkeszUltek, azokat a Fold hivatal 
folyamatosan zaradekolja. 
Az utszakasz eugedelyezesi tervdokumentacioja elkeszult. A tervek alapjan az 
engedelyezesi eljaras folyamatban van. 
Megtortent a kisajatitast vegzo ugyvedi iroda kivalasztasa. 
Elindult a teruletek megszerzesenek elokeszitese. 

Ill. INTERREG ReTlnA projekt szakmai elorehaladasa 

A volt Csepel Muvek fejlesztesi tervenek kidolgozasa targyaban beadott 8s az EU 
altal tamogatott mintegy 3.327.500 euro bekerulesi koltsegu projekt targyaban a 
Tamogato Szervezettel megkotesre kerult a Tamogatasi Szerzodes. A projekt 
szakmai megvalositasa soran beadasra keriilt a VATI Kht. fele az 1. sz. 
elorehaladasi jelentes, valamint kifizetesi kerelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.3 1 -ig felmerult es kifizetesre kerult koltsegeket. A helyzetjelentes keszitesenek 
idopontjaban folyamatban van a 2009. oktober 5-6. kozott megrendezesre kerulo 
nemzetkozi nyitokonferencia szervezese. 

/V. Termalfiirdo es Wellness 

A projekttel kapcsolatos donteseket a Kepviselo-testulet a 2009 juniusi ulesen 
visszavonta. 

V. Fedett uszoda 

Az Or~kormanyzat szamara nyljjtott uszodai szolgaltatas kozbeszerzesi eljarasa 
eredmenytelenul zarult. A tovabbi feladatokrol dontes szukseges. 

V/. Az iigyfelszolgalati lroda felujitasa 

Az 1Jgyfelszolgalati lroda felujitasa befejezodott. A hozzaepites engedelyezesi 
tervdokumentacioja elkeszult, valamint elkeszultek a szukseges kiviteli tervek. Az 
engedelyezes megtortent, a kivitelezo kivalasztasanak kozbeszerzese folyamatban 
van. 



VII. A mag utca megepitese 

A Mag utca epitese befejezodott. A muszaki atadas neni tortent meg, a 
tavhovezetek oszlop athelyezesenek meghiusulasa miatt. Az ugyben a 
Kozigazgatasi Hivataltol dontest varunk. 

VIII. Venusz U. 2. sz. alatti Haziorvosi Rendelo es a Hetszinvirag 0voda 
KMOP-2007-4.5.3 jelu komplex akadalymentesitese palyazat: 

Mindket intezmenyben a palyaza'tban vallalt szakmai feladatok teljesitese megtortent. 
A kozbeszerzes utjan kivalasztott nyertes kivitelezo a vallalkozasi szerzodes szerint 
hataridore teljesitette a kivitelezoi feladatokat, az intezmenyekben a muszaki atadas 
megtortent. Mindket intezmenyben a projektzaras kapcsan hivatalos sajtotajekoztato 
kerult megtartasra, emellett a Csepel ljjsagban 1-1 ujsagcikk is megjelent a 
beru hazas befejezeserol. 

Kozep-Magyarorszagi Operativ Program, TEWT, a Kozossegi 
Kezdemenyezesi Programok kereteben, ill. Fovarosi bnk. 

kezeleseben beadottlbeadasra kerii Id on kormanyzati palyazatok 
2007-2008-2009. 

Palyazatot 

KMOP-2007-4.5.3 A palyazat nyert, a 

Palyazati felhivas elokeszito 
szervezet ill. 

jelu palyazat, Venusz 
U. 2. sz. alatti 
Haziorvosi Rendelo 
komplex 
akadalymentesitese 

iyert, a 
rasi 

S L ~ I L U ~ ~ S  
, . . , S  kerult, a 

nn 

lgenyelt vagy 1 Pllylzati eredmeny elnyert tamogatas 

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

l NTERREG IVB. 
palyazati program: a 
"lt Cse~e l  
terulete fejlesztesi 
programjanak 
kidolgozasa 

KMOP-2008-5.5.1lC 
Ady lakotelep 
integralt szocialis 
varosrehabilitacioja 

KMOP-2008-5.2.2lB 
Furl kciobovito 

Fejlesztesi Csoport 

iasi 
les 
5se 
in van 

I INTERREG IVB. 

Fejlesztesi Csoport 

Fejlesztesi Csopofl 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre keriilt, a 
projekt 2009. 09.08- 

an zarul 

KMOP-2008-5.2.2lB I 

I 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 

24.333.742,-Ft szerzodes 
(elnyert) 

2.828.375 euro 

974 339 677 Ft 
(elnyert) 

698.301 3 4 2 3 - F t  

(igenyelt) ) 

LI L.  1 

megkotesre kerult, a 
projekt 2009. 09.08- 

an zarul 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 
megkotese 

folyamatban van 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 
meg kotese 

folyamatban van 
A palyazat az 

efl&kelks soran nem 

l I -. . . - -. . -. . 

I\ uZI..-C-..L "iyert, a 

(elnvert) 1 

cnn  on^ o 
421-Ft 
It) 

an;~rurles .. . . I .)I ?se 
tolyamatban van 

A palyazat az 
Crt&kelCs soran nem 



KMOP-2008-2.1 .l16 
Belteruleti utak 
fejlesztese 

KMOP-2007-2.3.1lC 
Parkolok es 
csomopontok 
fejlesztese 
KMOP-2007-3.3.116 
Belteruleti 
csapadekviz- 
elvezetes es u'tes 7?Mkdk4 
Telepulesi 1 
on kormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: ~ r p a d  
U. burkolat felujitasa 
(01 00050/08/U) 
KNI RFT-TEUT-2008 
Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: 
Tancsics M. U. 

(Koltoi A. U. - Ady E. 
ut kozott) burkolat 
felujitasa 

Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: II. 
Rakoczi F. ut (Koltoi 
A. U. - Ady E. ut 
kozott) bal palya 
burkolat felljjitasa 
(0 100047/08/U) 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

130.222.859,-Ft 
(igenyelt) 

142.165.800,-Ft 
(elnyert) 

9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

Csevak Zrt. 5.706.882,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre kerult 
A palyazat nyert, de 

a tamogatasi 
szerzodesto1 az 

Onkormanyzat elall 
A palyazat nyert, a 

projekt 
megvalositasa 

folyamatban van 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

KM RFT-TEUT-2008 
Telepulesi 
onkormanyzati 

l 

szilard burkolatlj 
belteruleti kozutak 
burkolat felljjitasanak 
tamogatasa: Katona 
J. U. (Kassai U. - 
Dunadulo kozott) 
burkolat felljjitasa 

Cseva k Zrt. 

(0100052/08/U) 

6.797.420,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 



XXI. Kerijlet Csepel 1 1 

14.500.000,-Ft 
(elnyert) 

Kiralymajor lakotelep 
kozponti park I. utem 
jatszoter 
rekonstrukcio 
fovarosi palyazat 
KMOP-2007-4.6.1 
Kozoktatasi 
intezmenyek 
beruhazasainak 
tamogatasa - AMK 
intezmenyfelujitasi 
palyazata 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult Csevak Zrt. 

224.236.000,-Ft 
(elnyert) 

Budapest, 2009.09.17. 

A palyazat nyert, a 
muszaki atadas 

megtortent 

Szlavik Zoltan 
strategiai fomunkatars sk. 



Polghrmesteri Hivatal 
Budapest XXI. Kerulet Humhpol i t ika i  CS uzemeltet ts i  ~ g a z a t  

Agazatvezeto Csepel ~nkormrin~zata 
I 

1211 Budapest XXI. Szent Imre t6r 10. 
€3 1751 Bp., Pf. 85. B (1)-4276-109 Honlap: www.csepel.hu 
E-mail: papp,gyne@budapest21 .hu Fax: (1)-4276-. . . .. PortAl: www.budapest21 .hu 
Iktatoszam: HPUAG- k%/2009. Hiva tkozbi  szhm: 
Ugpinttzo: m Beszitmol6 

T6th Mihaly 
polgarmester 
rCszCre 

H e l y b e n  

Tisztelt Polghrmester ~ r !  

MellCkelve megkuldom a k6t testuleti ulCs kozott eltelt idoszakban a Humhnpolitikai Cs uzemeltetesi 
Agazat tevCkenysCgCre vonatkoz6 fontosabb esemCnyek beszimoldjht: 
~aazatvezetoi hataskorben: 

1. Megbizhsi, v6llalkozasi szerz6dCsek m6dositkhnak lebonyolithsa AFA emelks miatt, 
2. Az EP vhlaszths iratainak megsemmisitCsi munkainak lebonyolithsa, 
3. ,,Csepel diszpolgara" kitunteto cim eloterjesztCsCnek kCszitCse; 
4. A HlNl  virus altal okozott ad-hoc feladatok ellathsa a Hivatal takaritashnak tekinteteben, 
5. Muray Rdbert diszpolgar temetesCnek lebonyolitashban rCszvCte1, 
6. Nagytanhcsterem AtCpitCsi munkhinak koordinalhsa, 
7. Az ~gyfelszolgalati Iroda 11. utem CpitCsi munkhinak elokCszitCse, 
8. A Szocialis Cs EgCszsCgugyi Agazathoz 7 db klimaberendezks beszerel6seY 
9. Vizadagolb automata beszerzCse a VarosCpitCsi Iroda rCsz6re 

SzemClvzeti vezetoi feladatok tekintetbben: 

10. A pdnziigyi ugyintCzo, onkormhnyzati intCzm6nyi referens, taniigy-igazgathsi ugyintCzoi 
allaspalyazatok kiirhsa, 

11. A jbnius, jillius, augusztus havi jelentksi k6telezettsCgek teljesitkse a MAK felC, valamint a 
megbizhsi szerzodCsek, belso-helyettesitCsek visszaigazol6sa, 

12. IntCzkedCs a gepjarmii koltsCgtCritCs kifizetCs6ben 2009. jGnius; jillius; augusztus hbnapra, 
13. 19 fo szakmai tovhbbkCpz6sCnek lebonyolithsa, 
14. 1 fo felvCteleve1 kapcsolatos feladat elv6gzCse, 
15. KET tovhbbkCpzCshez kapcsol6d6 adatszolgaltaths K M ~ H  felC; 
16. Vagyonnyilatkozatok begyiijtese az Crintettektol, 
17. Beiskolhzasi tamogat6shoz kapcsol6d6 feladatok, 
18. A tanulbbalesetek jelentCse 2009. I. fClCvrol, 
19. Csaladi pdtlCk ad6zBsaval kapcsolatban a szuksCges feladatok elvCgzCse, 
20. Kotelezo legkisebb munkabkrhez kapcsol6d6 illetxnCnyemelCsek elokeszit6se, 
2 1. Kozigazgathsi alapvizsghra, szakvizsghra jelentkeztetks 2009. szeptember, november h6nap. 

Budapest, 2009. szeptember 16. 

Tisztelettel: 



CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELO 
Z ~ T K O R U E N  MUKODO RESZVENYTARSASAG 

1215 Budapest, I<atona J. U. 62-64. B: 1751. Budapest, Pf.: 73. 
4: (+36) 1-278-5848 Fax: (+36) 1-276-6934 

internet: www.csevali.11~; e-mail: info@,csevak.hu 
CCgjegpzCkszim : 01-10-045701 (Ad6szim: 1401 041 1-2-43) 

Kkt testuleti ulks kozotti idoszakban tortknt fontosabb 
beruhazasok 

Befejezodtek a A KMRFT - T E ~ T  -2008 a ,,TelepulCsi onkorminyzati szilard burkolatu 
belteriileti kozutak burkolat-felujitashak tamogatisa" palyizaton elnyert tamogatiissal a burkolat- 
felujitasok . 

- ~ r p h d  utcaban 435 fm, 3222 m2 
- 11. Rak6czi Ferenc uton 

(Kolt6i A. u.- Ady E. U. ) 365 fin, 3750 m2 
- Tancsics Mihaly utcaban 

(Koltoi A. u.- Ady E. U) 370 fm, 1924 m2 
- Katona J6zsef utcaban 

Kassai U. - Dunadiilo u.) 290 fm, 2270 m2 

Befejezodott a Kolcsey utca - Volgy utca - Erdoalja utkeresztezod~snd a jelzolampas csom6pont 
kiepitese, mely a Fovarosi Onkormanyzat 50 %-OS thmogat8saval kCszult. 

Megkezdodott a Hollandi ut vegkn kutyafuttat6 Cpitese. 

Megkezdodtek uj kutyapiszok-gyiijto ladak kihelyezksei, mely 45 db uj ladat jelent. A 
tapasztalatok alapjan a kerulet kutyak altal legterheltebb reszein, erintve szinte minden kozparkot es 
lak6telepet 

Megkezdodtek a kivitelezksi munkak a kotott felhasznalasu norrnativ thogat8s  ill. sajat forras 
biztositasaval az alabbi utcakban az ut6pitCsi munkak. 

Mhramarosi 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. (MBria kiralynC U. - Varju U. kozott) 
Zerge U. (Nyul U. - Szarvas U. kozott) 
Seregelyes U. (Maria kiralyne utca - Facanos U. kozott) 



Megtortent az iinnepklyes munkateriilet atadas az ~j Magyarorszag Fejlesztksi Terv Kozkp- 
Magyarorszagi Operativ Program tamogatasi rendszerkhez benyujtott ,,Belteruleti utak fejlesztkse 
Budapest XXI. kerulete, Csepel teruletkn" cimu KMOP-2.1.1lB-08-2008-0049 jelu palykat alapjan 
elnyert utkpitksek esetkben. 

A program keretkben Csepel kozigazgatasi teruletkn 10 utszakasz kerul kikpitksre az alabbi 
helyszineken: 

1. Furjes utca (Szentmiklbsi ut - Zerge utca kozott) 
2. R6ka utca (Szentmiklbsi ut - Furjes utca kozott) 
3. Deak Ferenc utca (Thcsics U. - Bajcsy Zs. U. kozott) 
4. Repkeny utca (Szent Istvan ut - Makkos U. kozott) 
5. Fecske utca (Szent Istvan ut -Varju U. kozott) 
6. Komaromi utca (J6zsef A. U. - Katona J. U. kozott) 
7. Tarpatalti utca (Szentmikl6si ut - Kiralyerdo utca kozott) 
8. Uzsoki utca (Szentmiklbsi 6t - Kiralyerdo utca kozott) 
9. Borz utca (Szent Istvan ut - Ordas U. kozott) 
10. Magyaradi utca (Szentmikl6si ut - Maria kiralynk utca kozott) 

Fovarosi ijnkormanyzat beruhhzasa 

Megkezdodtek a Szent Istvan ut (Tancsics M. U - repkkny utca U. kozotti utfelujitisi munkak. 
Varhat6 befejezkse: 2009. okt6ber 07. 

Budapest, 2009. 09.18. 

Zsilank Bara ~ v a  
beruhazasi igazgat6 
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