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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 
 
 
2009. szeptember 24. 
Bizottsági elnöki értekezlet keretében megkezdték a felkészülést a képviselő-testületi ülésre. 
 
2009. szeptember 25. 
Előadás az Erdei Éva Galériában 
A Király – Erdei – Műhely családi, szellemi alkotóközösség a Csepeliek Művelődéséért Közalapítvány 
segítségével szervezte meg Radványi Balázs „Az írás, mint közlésforma” című előadását. Az Erdei 
Éva Galériában. A galériában Deák Ilona és Bráda Tibor festőművészek kiállítása látható. 
 
2009. szeptember 25-27. 
Csepeli Ősz 2009. 
A közönség létszámában, a rendezvény hangulatában és sikerében idén még az igen jól sikerült 
2008-as programot is sikerült felülmúlni. Különböző, tudatosan létrehozott műsorsávokban, eltérő 
életkorú és kulturális igénnyel bíró embereknek kínáltunk kulturált környezetben magas színvonalú 
programot. Kiemelkedő népszerűsége volt a gyermek programoknak, a pénteki „Csináljuk a fesztivált” 
összeállításnak és az azt követő retró partinak, a Pedrofon és Baby Gabi, valamint Charly és Tóth 
Vera koncertjének, a Stand Up Comedy Shownak és a Laár Pour L’atr társulat előadásának. Az 
országosan ismert sztárok mellett idén is bekapcsolódtak a csepeli művészeti csoportok (Csepeli 
Munkásotthon Fesztivál Fúvószenekara, Csepp-Csepel, Kis-Csepel és Csepel Táncegyüttes, 
Csep’Jazz Dance Táncegyesület, Lustige Musikanten zenekar, stb.), akik szintén nagy sikert arattak. 
Idén a rendezvényen újításként megjelentek a csepeli művészeket (írók, költők, képzőművészek) is. A 
művészetek utcájában a Nagy Imre ÁMK Könyvtár Közművelődés Intézményegység és az Alapfokú 
Művészeti Iskola a profiljához illő programmal mutatkozott be. 
 
2009. szeptember 28. 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK galériájában 
Rónaháti Sándorné Katona Cecília, a Nagy Imre ÁMK intézményvezetője köszöntőjét követően Orosz 
Ferenc alpolgármester nyitotta meg Fazekasné Erdélyi Ilona szájjal festő „Íme az ember!” című 
kiállítását. Fazakasné Erdélyi Ilonának ez a harmadik önálló kiállítása lakókerületében. Az amatőr 
művész 1993 óta ösztöndíjas, a Szájjal és Lábbal Festő Művészek Egyesületének tagja. A tárlat 
október 14-ig látható. 
 
2009. szeptember 29. 
Orosz Ferenc alpolgármester vett részt azon a fővárosi megbeszélésen, ahol a fővárosi csatornázási 
tervek további menetéről adtak tájékoztatást. 
 
A Farkasréti temetőben eltemették Muray Róbert festőművészt, Csepel díszpolgárát. Orosz Ferenc 
alpolgármester búcsúztatta. 
 
2009. szeptember 30. 
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester Ikvai-Szabó Imre főpolgármester helyettessel és a 
főváros főépítészével tárgyalt az északi terület fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről. 
 
Kiállítás megnyitó a Galéria 21-ben 
A Csepeli Munkásotthon Galéria 21. kiállítótermében Geisbühl Tünde festőművész nyitotta meg a 
Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola gyermekrajz kiállítását. A tárlat október 22.-ig tekinthető 
meg. 
 
Kiállítás megnyitó a NebulArt galériában 
Indiai délutánt tartottak a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Zsibongójában. Indiai zene szólt Nádas 
Zsófia „Varázslatos India” című fotókiállításának megnyitóján, ahol a fotós élménybeszámolóját 
követően a jelenlevők indiai motívumokkal próbálhatták ki a hennafestés technikáját. 
 
2009 október 1. 
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A Rákóczi kert Nyugdíjas Klubjának rendezvényén köszöntötte a polgármester a résztvevő 
nyugdíjasokat az Idősek Világnapja alkalmából. 
 
2009 október 1. és 15. 
Hangverseny a Fasang Árpád zeneiskolában 
M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szűcs Lajos új műsorukat mutatták a Fasang Árpád Zeneiskola 
koncerttermében. A műsorban J. C. Bach, F. Schubert, Liszt Ferenc és G. Gershwin művei csendültek 
fel. Az október 1-én a Zene Világnapján bemutatott koncertet a nagy sikerre való tekintettel október 
15.-én ismételték meg. 
 
2009. október 4. 
A Csepeli Galambászok és Kisállattartók Szervezetének kiállításán a polgármester köszöntötte az 
egyesület tagjait, a résztvevőket. A rendezvényen részt vett Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
is. 
 
2009. október 5. 
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester részt vett a CSEVAK Zrt. vezetői értekezletén, ahol 
a CSEVAK Zrt. előtt álló feladatok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről tárgyaltak. 
 
2009. október 6. 
Koszorúzás az Aradi Vértanúk emléktáblánál 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Aradi vértanúk kivégzésének 160. évfordulója 
alkalmából megemlékezést és koszorúzási ünnepséget rendezett a csepeli emléktáblánál. Megható és 
az összefüggésekre is rámutató megemlékező beszédet mondott Kondor Ágnes, a Szárcsa Általános 
Iskola történelem tanára, kerületi történelem tantárgygondozó. A műsorban közreműködött Lux Ádám 
és Egervári György színművész, valamint a Miketz Kálmán Honvéd és Hagyományőrző Egyesület 
tagjai. 
 
2009. október 7. 
A Csepp TV-ben tartott telefonos fogadóórát Orosz Ferenc alpolgármester.  
 
2009. október 7-8. 
Kazinczy útján – OMISÁ vezetői kirándulás 
Az ágazati intézményvezetők kétnapos szakmai kirándulás keretében járták végig Kazinczy Ferenc 
nyomán a sárospataki, a sátoraljaújhelyi, a széphalmi emlékhelyeket. Kiemelt programként 
megismerkedtek Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumával, melyben a magyar nyelv érdekességeit, a 
nyelvújítás sikeres és sikertelen alkotásait is megismerhették a résztvevők.  
 
2009. október 9. 
Befejeződött az ÁSZ vizsgálat. A vizsgálat eredményét tartalmazó okiratot a polgármester átvette a 
vizsgálatot végző csoport vezetőjétől. A végeredményről, az ÁSZ által véglegesítésre kerülő 
javaslatokról a későbbiekben tájékoztatást adunk a képviselő-testületnek. 
 
 2009. október 12. 
Kiállítás megnyitó a Hricsovinyi Galériában 
A Hricsovinyi Galériában Dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg dr. Csőregh Éva iparművész a 
„Nap – kultusz” című kiállítását. A megnyitón közreműködött M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész. A 
tárlat november 2.-ig tekinthető meg.  
 
Kreatív gyakorlati foglalkozás Csepel galériában 
A Csepel Galéria Művészetek Házában a CSEGART „Banális programsorozat” nyitott műhely 
keretében Papp Gábor zenész, drámatanár tartott kreatív gyakorlatot „Tárgyak és hangok” címmel.  
 
2009. október 12-15. 
Lezajlottak az októberi képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülések. 
 
2009. október 14. 
A kerület szervezeteiben dolgozó nyugdíjasait köszöntötte a polgármester az „Idősek Világnapja” 
alkalmából a Csepeli Munkásotthonban. 
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A Csepp TV-ben tartott telefonos fogadóórát Horváth Gyula alpolgármester.  
 
2009. október 17. 
12 éves a Mikkamakka Játéktár 
Az Erdősor 110. Óvodában ünnepelte fennállásának 12 évfordulóját a Mikkamakka Játéktár. A 
programban a családi játéktár varázslatos birodalmának bemutatása mellet volt kézműves 
foglalkozás, táncház, mozgásos játékok és bábjeleneteket is élvezhettek a jelenlévők. 
 
2009. október 18. 
Csepeli művészek a Csepel Plázában 
A Magyar Festészet Napja alkalmából a Csepel Plázában tizenegy csepeli festő alkotásait mutatták 
be. A kiállítást megnyitotta Koritár Henriett, közreműködtek a Fasang Árpád zeneiskola tanárai és 
növendékei. 
 
Kispályás labdarúgó bajnokság: 
2009. október 15-én véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság  A tavaszi- őszi rendszerben 
körmérkőzéses formában megrendezett labdarúgó bajnokság szeptember 24-én, október 1-én, 8-án, 
és 15-én az utolsó négy fordulójával folytatódott, illetve fejeződött be. A bajnokságban 18 csapat vett 
részt, heti rendszerességgel csütörtöki napokon 17.00-22.00 óra között 150-200 főnek adva sportolási 
lehetőséget. A bajnokság idén is sikert aratott, amit ebben az évben első ízben a Jedlik Ányos 
Gimnázium műfüves pályáin rendeztek.  

 
A bajnokság alapszakasz végeredménye: 

 
1. Jedlik All Stars  46 pont 
2. Haverok   45 pont   
3. HOT ICE SNUG  37 pont 
4. Wolves   36 pont 
5. Partizán   33 pont 
6. Hanyatlása               32 pont 

 
2009. október 19-21. 
Csepeli Pedagógiai Napok 
A három napos Csepeli Pedagógiai Napok központi a „Kommunikáció ereje”. A témát több helyszínen 
huszonöt előadás és foglalkozás keretében járták körül a résztvevők. A rendezvénysorozatot Tóth 
Mihály polgármester nyitotta meg, mely után dr. Benedek István egyetemi oktató, vezetéstudományi 
kutató, Gabnai Katalin drámatanár, szakíró, valamit dr. Berentés Éva egyetemi tanár tartott 
előadásokat.  
 
• Az elmúlt időszakban a szeptemberi bérek és juttatások kifizetéshez az önkormányzati 

intézmények és a hivatal dolgozói, valamint az önkormányzati képviselők részére munkabérhitelt 
vett igénybe, melynek mértéke 212.840 eFt volt.  

• A Magyar Államkincstár Igazgatója megküldte határozatát a 2007. évi normatív támogatás 
felülvizsgálatáról. A határozat alapján az önkormányzatot 15.375 eFt visszafizetésére kötelezte a 
Kincstár, melyet 2007. március 25-től kamatfizetési kötelezettség is terhel. Mivel a 2008. évi 
pénzmaradványban – a vizsgálat folyamatában – 7.266  eFt + 1.163 eFt kamat, mint kötelezettség 
már szerepelt, ezért a határozatban meghatározott visszafizetéshez 8.109 eFt támogatás + 1.910 
eFt kamat = 10.019 eFt előirányzatot kell majd a soron következő rendeletmódosításban 
biztosítani, a költségvetési hiány terhére. Mivel 2008. évi pénzmaradványban elkülönített összeg, 
8.429 eFt 2009. március hónapban befizetésre került, így a határozat alapján most 10.019 eFt 
befizetéséről kellett gondoskodni. 
A visszafizetési kötelezettségből az oktatási ágazatra eső rész 11.029 eFt volt, a szociális 
ágazatra eső rész 7.419 eFt volt. 

• Korábbi tájékoztatóban is jeleztük, hogy az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálat keretében 
2006. és 2009. első negyedév közötti időszak önkormányzati gazdálkodását ellenőrizte. A 
vizsgálat időtartama 2009. június 4-től július végéig tartott. A vizsgálat megállapításait tartalmazó 
tervezetet október 9-én adták át az ÁSZ munkatársai.  
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• A SZLEB a 2009. október 12-i ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 
- Egyedi kémények felújításának támogatására kiírt pályázatokat bírált el. 
- Az átmeneti gondozóház kialakításával kapcsolatos vizsgálatról szóló tájékoztatást nem 

fogadta el. 
- Engedélyezte egy csepeli jogcímnélkülivé vált lakáshasználóval egy éves határozott 

időtartamra lakáshasználati szerződés megkötését. 
- Adósságkezelési szolgáltatás iránt 11 kérelmeket bírált el. 

 
• Az OKISB a 2009. október 13-i ülésén tudomásul vette a Csepeli Ősz 2009. évi 

programsorozatáról adott tájékoztatót. 
 
• A VKB a 2009. október 14-ei ülésén saját hatáskörben - 168/2009.(X.14.)VKB számú 

határozatával  - elfogadta az Észak-Csepel területére készülő KSZT-kre vonatkozó szakértői 
véleményt és felkérte a polgármestert, hogy ezen szakértői véleményt kezelje a szakbizottság 
véleményével megegyezőként a további egyeztetéseken és ekként tárja a tervezők és az 
államigazgatási szervek elé. 

 
 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI 
 

 
10. 21.  dr. Szeles Gábor telefonos fogadóórát tart a Csepp TV-ben. 
 
 15 óra Kerületi Idősügyi Tanács alakuló ülése. 
 
10. 22. 12,30 Bizottsági elnöki értekezlet. 
 
 14 óra Kerületi ünnepség Október 23-a alkalmából. 
  
 15,30 Díszpolgári cím átadási ünnepség a Csepeli Munkásotthonban. 
 
10. 26. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 
 14 óra Horváth Gyula fogadóórája. 
 
10. 27. 15 óra Roma Fórum a Polgármesteri Hivatalban. 
 
10. 28.   9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 
 15 óra Nyugdíjas találkozó a Csepeli Szociális Szolgálat szervezésében. 
 
 18,40 Tóth Mihály polgármester telefonos fogadóórát tart a Csepp TV-ben 
 
10. 30.   8 óra Koszorúzás és megemlékezés a Csepeli temetőben a Mindenki Keresztjénél 

Halottak napja alkalmából. 
 
11. 02. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 
 14 óra Polgármesteri fogadóóra. 
 
11. 05.   9 óra Biztonságpolitikai konferencia az önkormányzat szervezésében külön 

program alapján. 
 
11. 09. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 
 14 óra Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése. 
 
 14 óra dr. Szeles Gábor fogadóórája. 
 
11. 09-12. A képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülések. 
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11.11.   9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 
 
11.12. 10 óra Gazdasági Kabinet ülése. 
 
11. 16. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 
 
 14 óra Orosz Ferenc fogadóórája. 
 
11. 17.   9 óra Képviselő-testületi ülés. 
 
 
 
 
Budapest, 2009. október 16.         
         
 
 

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

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEKRŐL 
 
 

A két testületi ülés között eltelt időszakban az Igazgatási Ágazat vonatkozásában az alábbi 
fontos események történtek: 
 
Igazgatási Iroda 
 

1. A Csoport működésével kapcsolatos jogszabályok 2009. október 1-i hatállyal teljes 
körűen megváltoztak, teljesen más alapokra épül a jövőben a kereskedelmi hatósági 
feladatkör, ami jelentős többletterhet jelent a csoport dolgozóinak. A jogszabályi 
környezet változása következtében a jövőben nagyrészt az eddig működési engedély 
köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentéskötelessé válnak, ami mind a hatósági 
munkát tekintve, mind az ügyfeleket érintően is jelentős változás. A csoportnak a 
korábban kiadott működési engedélyeket felül kell vizsgálniuk és 2009. december 31-
ig gondoskodni kell a változások nyilvántartáson történő átvezetéséről is. 

 
Működési engedély 9 üzletnek került kiadásra, a működési engedélyét 11 üzletnek 
módosítottuk, 4 üzletnél az üzlet bezárás tudomásul vétele történt meg. A 
telepengedélyek körében 1 telepengedélyt adtunk ki, 6 bejelentést vettünk tudomásul,1 
adatmódosítást vezettünk át és 7 telep megszűnést vettünk tudomásul. 
 

2 Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői 12 személy állampolgársági fogadalmának 
letételénél, és szombati munkanapokon 8 anyakönyvi eseménynél (házasságkötés) 
működtek közre.  

 
Folyamatban lévő közbeszerzések 
 

- A Nagy Imre ÁMK felújítására elnyert EU-s támogatás felhasználásával kapcsolatban 
az „ÁMK – informatikai eszközök beszerzése” tárgyban indított megismételt 
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eljárásban a második legjobb ajánlattevő által benyújtott jogorvoslati kérelemnek a 
Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága helyt adott, az eljárás eredményét 
megsemmisítette. Az eljárás eredményét a Döntőbizottság a nyertes ajánlat egy 
tartalmi elemének meglététől tette függővé, melyre vonatkozóan a kiegészítő 
felvilágosítás kérést a legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő felé megtettük.  
 

- 2009. augusztus 31-én általános egyszerű eljárás indult az „Ügyfélszolgálati Iroda 
bővítése, parkolóépítés” tárgyban. Az eljárás nyertese az E-Builder Kft. lett, a nyertes 
ajánlattevővel a szerződéskötés megtörtént.   
 

- 2009. augusztus 20-án megindításra került a Csepel-Háros 1., 2., 3. szektorok Kerületi 
Szabályozási tervének beszerzése iránti közbeszerzési eljárás közösségi eljárási 
rendben, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával. Az eljárásban a 2009. 
október 2-i bontásig 2 ajánlat került benyújtásra. Az ajánlatok értékelése folyamatban. 
van. 
 
 

 
Városépítési Iroda 
 

1. 2009 október 1. napjától több, a hatósági eljárások gerincét képező jogszabályok 
változtak meg jelentősen. A Ket. és az építésügyi hatósági eljárásokról és az 
építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásaira 
és alkalmazására az ügyintézők felkészítése folyamatos. 

2. A Budapest XXI. Kerület Ady Endre út 60. szám alatt a Lidl Magyarország Kft. 
jogerős engedély nélküli bontási munkálatokat végzett el, a korábban ott álló – 
igazságügyi szakértő által életveszélyesnek nyilvánított – épületen. Hatóságunk 
megkezdte a bontási munkálatok szabályosságának vizsgálatát. A döntést várhatóan 
október közepéig meghozzuk.  

3. A Budapest XXI. Kerület Ady Endre út 62.és 64. szám alatti ingatlanon bejelentés 
alapján építésrendészeti eljárást kezdtünk meg, mivel a bejelentés alapján az épületek 
közvetlen életveszélyes műszaki állapotban vannak. Az épületek műszaki 
felülvizsgálatára kirendelt igazságügyi műszaki szakértő nem állapított meg közvetlen 
életveszélyt, illetve azonnali hatósági beavatkozásra okot adó körülményt. Tekintettel 
arra, hogy az ingatlanok jókarbantartására vonatkozó építésrendészeti eljárás 
tekintetében Önkormányzatunknak ügyféli jogállása van, így másik eljáró hatóság 
kijelölését kérjük a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivataltól az 
eljárás lefolytatására. 

4. Hatóságunkhoz a Csepeli Tesco áruház képviselői benyújtották az ideiglenes 
használatbavételi engedély ismételt meghosszabbításának kérelmét. Az eljárás 
megindítása után vizsgáljuk a végleges használatbavételi engedély megadásának 
feltételit, minek okán egyeztető tárgyalást hívunk össze ügyfél és az érintett 
szakhatóság képviselőivel. 

 
 
Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 
 

1. Az Ügyfélszolgálati- és Okmányiroda munkatársai közül 6 fő részt vett a Dunaharaszti 
Okmányiroda által szervezett, Orosházán rendezett Okmányirodai Szakmai Napokon.  
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A rendezvény évről-évre nívósabb, szakmaibb és hasznosabb. Fővédnökei: Varga 
Zoltán Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter és Dr. Ignácz István 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnöke. 

 
2. A közigazgatási eljárási törvény változásával kapcsolatban folyamatos képzések 

vették kezdetüket. Helyben a határozat-mintatár módosítása folyik, ez minden 
mintánkat érinti, a korábban értesítéseket is végzés formátumra kell módosítanunk. 

 
3. Változtak bizonyos díjtételek, (pl. műszaki címke, rendszám) ennek fényében az 

ügyfél-tájékoztató anyagaink javításra kerültek, az interneten, papír alapon is 
módosítjuk őket folyamatosan. 
 

A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézői, ágazat-és irodavezetői részére (több, mint 80 
fő) a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal főosztályvezetője, dr. 
Józsa Fábián 2 napos intenzív oktatást tartott a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény módosításáról. A 
módosítás jelentős mértékű (az eredeti törvény 174 §-ából 133 §-t érint). A lakosságot 
folyamatosan tájékoztatjuk az október 1-jétől hatályos új eljárási rendről és tervezzük, 
hogy a T. Képviselő-testület részére is adunk egy átfogó ismertetést a Ket. novelláról. 
 

 
Budapest, 2009. október 12. 
 
 
 
 
        Bernádné dr. Faragó Ibolya 
             aljegyző 

 9



 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat 

Ágazatvezető 
 

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

E-mail:papp.gyne@budapest21.hu                             Fax:        (1)-4276-…..                               Portál: www.budapest21.hu 

Iktatószám: HPÜÁG-       /2009. Hivatkozási szám: 
Ügyintéző:  Tárgy: Beszámoló 

Tóth Mihály 
polgármester 
részére 
 H e l y b e n 

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

1. „Csepel díszpolgára” kitüntető cím adományozásával összefüggő szervezési feladatok 
ellátása; 

2. Nagytanácsterem átépítésével kapcsolatos tervezési munkáinak koordinálása, 
3. Az Ügyfélszolgálati Iroda II. ütem építési munkáinak előkészítése, 
4. Informatikai területen: 
5. Új számlázó rendszer (gyakorló és éles telepítése, oktatás megszervezése, az állomány 

paraméterezése) 
6. Switchek cseréje második emeleti hálózati sebesség növelés (TTG és adó programok 

problémáinak megoldása miatt. 
7. A bizottsági mikrovoks rendszer teljeskörű újrahangolása. 
8. IQSYS pénzügyi rendszer tükörszerver karbantartása. 
9. Internet hozzáférések beállítása, internet helyek használatának korlátozása, szerver beállítások 
10. EDTR (egységes döntéstámogató rendszer ülések hanganyagainak szószerinti írásos formában 

történő konvertálása) rendszer tanulmányozása beszerzés céljából. 
11. Folyamatos  üzemfenntartás és működés céljából gépcsere, nyomtatócsere memóriabővítés és 

karbantartás. 
12. GOVSYS program módosítás és paraméterezés az új KET módosításához kapcsolódóan. 
 

Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

13. A pénzügyi ügyintéző, önkormányzati intézményi referens, tanügy-igazgatási ügyintézői 
álláspályázatokkal kapcsolatos meghallgatások, értesítések elvégzése, 

14. A szeptember havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, valamint a megbízási 
szerződések, belső-helyettesítések visszaigazolása, 

15. Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2009. szeptember hónapra, 
16.  13 fő szakmai továbbképzésének lebonyolítása, 
17. 2 fő tanulmányi szerződésének elkészítése 
18. 2 fő kilépésével kapcsolatos feladatának elvégzése, 
19.  Időszakos foglalkozás egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Budapest, 2009. október 16. 

       Tisztelettel: 

         Papp Gyuláné 
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Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemelt témáiról 
 
 
I. Csepeli Gerincút I. ütem 
 
A Fővárosi Önkormányzat részére az önkormányzati tulajdonú területek átadási 
folyamata megkezdődött. Megszülettek a testületi döntések, az átadási jegyzőkönyv 
és a megállapodás előkészítés alatt van. 
Az útszakasz 2009 jan . 21-én építési engedélyt kapott.  
A Fővárosi Önkormányzat megkezdte a kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
előkészítését. 
 
II. Teherforgalmi Elkerülő út 
 
A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációkat. A műszaki dokumentumok elkészültek, azokat a Földhivatal 
folyamatosan záradékolja. 
Az  útszakasz engedélyezési tervdokumentációja elkészült. A tervek alapján az 
engedélyezési eljárás folyamatban van. 
Megtörtént a kisajátítást végző ügyvédi iroda kiválasztása. 
Elindult a területek megszerzésének előkészítése. 
 
III. INTERREG ReTInA projekt szakmai előrehaladása 
 
A volt Csepel Művek fejlesztési tervének kidolgozása tárgyában beadott és az EU 
által támogatott mintegy 3.327.500 euró bekerülési költségű projekt tárgyában a 
Támogató Szervezettel megkötésre került a Támogatási Szerződés. A projekt 
szakmai megvalósítása során beadásra került a VÁTI Kht. felé az 1. sz. 
előrehaladási jelentés, valamint kifizetési kérelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerült és kifizetésre került költségeket. A 2009. október 5-6. között 
megrendezett  nemzetközi nyitókonferenciával a program kezdetét vette.    
 
IV. Termálfürdő és Wellness 
 
A projekttel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület a 2009 júniusi ülésén 
visszavonta. 
 
V. Fedett uszoda 
 
Az Önkormányzat számára nyújtott uszodai szolgáltatás közbeszerzési eljárása 
eredménytelenül zárult. A további feladatokról döntés szükséges.  
 
VI. Az Ügyfélszolgálati Iroda felújítása 
 
Az Ügyfélszolgálati Iroda felújítása befejeződött.  A hozzáépítés engedélyezési 
tervdokumentációja elkészült, valamint elkészültek a szükséges kiviteli tervek.  A 
kivitelező kiválasztása megtörtént, a bontási munkálatok elindultak. 
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VII. A mag utca megépítése 
 
A Mag utca építése  befejeződött. A műszaki átadás nem történt meg, a 
távhővezeték oszlop áthelyezésének meghiúsulása miatt. Az ügyben a 
Közigazgatási Hivataltól döntést várunk. A Közig. Hivatal kijelölt szakértője munkáját 
elkezdte. 

 
 

VIII. Vénusz u. 2. sz. alatti Háziorvosi Rendelő és a Hétszínvirág Óvoda 
KMOP-2007-4.5.3 jelű komplex akadálymentesítése pályázat: 
 
Mindkét intézményben a pályázatban vállalt szakmai feladatok teljesítése megtörtént. 
A közbeszerzés útján kiválasztott nyertes kivitelező a vállalkozási szerződés szerint 
határidőre teljesítette a kivitelezői feladatokat, az intézményekben a műszaki átadás 
megtörtént. Mindkét intézményben a projektzárás kapcsán hivatalos sajtótájékoztató 
került megtartásra, emellett a Csepel Újságban 1-1 újságcikk is megjelent a 
beruházás befejezéséről. 
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Közép-Magyarországi Operatív Program, TEUT, a Közösségi 
Kezdeményezési Programok keretében, ill. Fővárosi Önk. 

kezelésében beadott/beadásra kerülő önkormányzati pályázatok 
2007-2008-2009. 

 
 

Pályázati felhívás
Pályázatot előkészítő

szervezet ill. 
szervezeti egység

Igényelt vagy elnyer
támogatás Pályázati eredmény

KMOP-2007-4.5.3 je
pályázat, Vénusz u. 
sz. alatti Háziorvo
Rendelő komple
akadálymentesítése 

Fejlesztési Csoport 22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási szerződés
megkötésre került, a 

projekt 2009. 09.08-án
zárul 

KMOP-2007-4.5.3 je
pályázat, a Hétszínvirá
óvoda komple
akadálymentesítése 

Fejlesztési Csoport 24.333.742,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási szerződés
megkötésre került, a 

projekt 2009. 09.08-án
zárul 

INTERREG IVB
pályázati program: 
volt Csepel Műve
területe fejleszté
programjának 
kidolgozása 

Fejlesztési Csoport 2.828.375 euró 
 

A pályázat nyert, a 
támogatási szerződés

megkötése folyamatba
van 

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

Csevak Zrt. 974 339 677 Ft (elnyer

A pályázat nyert, a 
támogatási szerződés

megkötése folyamatba
van 

KMOP-2008-5.2.2/B 
Funkcióbővítő 
rehabilitáció 

Csevak Zrt. 698.301.342,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat az értékelé
során nem nyert 

támogatást   
KMOP-2008-2.1.1/B 
Belterületi uta
fejlesztése 

Csevak Zrt. 130.222.859,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat nyert, a 
támogatási szerződés

megkötésre került 
KMOP-2007-2.3.1/C 
Parkolók é
csomópontok 
fejlesztése 

Csevak Zrt. 171.094.958,-Ft 
 

A pályázat nyert, de a
támogatási szerződést
az Önkormányzat elá

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

Csevak Zrt.  142.165.800,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt megvalósítása

folyamatban van 
KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati szilá
burkolatú belterüle
közutak burkol
felújításának 

Csevak Zrt. 9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás
folyamatban van 
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támogatása: Árpád 
burkolat felújítása 
(0100050/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati szilá
burkolatú belterüle
közutak burkol
felújításának 
támogatása: Táncsic
M. u. (Koltói A. u. – Ad
E. út között) burkol
felújítása 
(0100051/08/U) 

Csevak Zrt. 11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás
folyamatban van 

KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati szilá
burkolatú belterüle
közutak burkol
felújításának 
támogatása: II. Rákóc
F. út (Koltói A. u. – Ad
E. út között) bal pály
burkolat felújítása 
(0100047/08/U) 
 

Csevak Zrt. 5.706.882,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás
folyamatban van 

KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati szilá
burkolatú belterüle
közutak burkol
felújításának 
támogatása: Katona 
u. (Kassai u. 
Dunadülő közöt
burkolat felújítása 
(0100052/08/U) 

Csevak Zrt. 6.797.420,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás
folyamatban van 

XXI. Kerület Csep
Királymajor lakótele
központi park I. üte
játszótér rekonstrukc
fővárosi pályázat 

Csevak Zrt. 14.500.000,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult 

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

ÁMK 224.236.000,-Ft 
(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
műszaki átadás 

megtörtént 

 
Budapest, 2009.10.14. 
 

Szlávik Zoltán 
stratégiai főmunkatárs sk. 
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CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 
1215 Budapest, Katona J. u. 62-64. : 1751. Budapest, Pf.: 73. 

: (+36) 1-278-5848 Fax: (+36) 1-276-6934 
internet: www.csevak.hu; e-mail: info@csevak.hu 

Cégjegyzékszám: 01-10-045701 (Adószám: 14010411-2-43) 

 

Két testületi ülés közötti időszak beszámolója 

I. Fenntartási munkálatok 
 
Parkfenntartás 
 
A közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó a Főkert-Lián konzorcium. A 2009. évi 
költségvetésben szereplő előirányzat felhasználásra került. Az őszi zöldfelület fenntartási 
munkálatok elvégzésére a Képviselő-testület a szeptember 22-i ülésén 53 000 eFt-ot 
biztosított még, mellyel kapcsolatos új közbeszerzési eljárás előkészítő feladatai befejeződtek. 
 
Fasorfenntartás  
 
A szerződés szerint és a kiadott megrendelések alapján megfelelő módon és ütemben zajlanak 
a munkálatok a Főkert Kft. által.  
 
Tamariska domb fenntartása  
 
A Csepeli Zöld Kör Egyesülettel a szerződés aláírása került, mely 2009. december 31-ig 
hatályos. A zöldfelület fenntartási munkálatok befejeződtek. 
 
Játszóterek időszakos felülvizsgálata   
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a SZAMEI Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírásra 
került. A játszóeszközök felülvizsgálata befejeződött, jelenleg folyamatban van az ellenőrzési 
jegyzőkönyvek átvizsgálása. 
 
Locsolóhálózat karbantartása, részleges javítás  
 
A beérkezett 3 árajánlat közül az Olio Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírásra 
került. A kiadott munkálatok elvégzése folyamatban van. 
 
Kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása  
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a Sétakert Kft. adta a legkedvezőbbet. A kiadott bontási 
munkálatok folyamatban vannak, a lapköves járdák javítása, pótlása feladat előirányzatából 
1 700 eFt átcsoportosításra került erre a feladatra. 
 
Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése  
 
A közbeszerzésen nyertes cég a Ko-Sár Kft. A szerződés aláírásra került. A fenntartási és 
üzemeltetési feladatok folyamatban vannak. A szerződés 2009. december 31-ig hatályos. 
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Graffiti eltávolítás  
 
A beérkezett 3 árajánlat közül az Ifotech Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírásra 
került. A kiadott feladtok elvégzése folyamatban van.  
 
Új kutyapiszok-gyűjtőládák kihelyezése   
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a Ko-Sár Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírásra 
került. A 45 db zacskóadagolóval ellátott kutyapiszok gyűjtőláda kihelyezése megtörtént. 
 
Lapköves járdák javítása, pótlása, kiépítése  
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a Sétakert Kft. adta a legkedvezőbbet. A kiadott munkálatok 
rendben befejeződtek, az előirányzatból 1 700 eFt átcsoportosításra került a bontási 
munkálatok feladatra. 
 
Fapótlás  
 
Közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevő a Harmat Kert Kft. A fák kiültetésével 
kapcsolatos előkészítő feladatok megkezdődtek, a fák kiültetésének befejezési határideje 
2009. december 15.  
 
Szökőkút fenntartás 
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a Lián Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírásra került. 
A szökőkúttal kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési munkálatok folyamatosan zajlanak. 
 
Hulladékszállítás  
 
A kiadott megrendelések alapján megfelelő módon és ütemben zajlanak a munkálatok a Netta 
Kft. által. A szerződés 2010. december 31-ig hatályos. 
 

II. Városgazdálkodási feladatok 
 
Az alábbi feladatok tekintetében megfelelő módon zajlanak az üzemeltetési és fenntartási 
munkálatok. 
 

Mobil illemhelyek üzemeltetése  
 
Szent Imre téri illemhely üzemeltetés  
 
Köztéri órák üzemeltetése  
 
Közkifolyó kutak díja  

 
 
Lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája  
 
A pályázaton nyertes házak 2. ütemes elszámolása folyamatban van. Az elszámolás végső 
határideje 2009. november 10.  
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Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása, utcanév-táblák 
 
A beérkezett 3 árajánlat közül a Contacto Bt. adta a legkedvezőbbet. A szerződés aláírása 
jelenleg folyamatban van. Az eddig összeállított műszaki tartalom a szerződés aláírása után 
azonnal kiadásra fog kerülni. 
 
 

III. Felújítási feladatok 
 
 
Hollandi kutyafuttató 
 
A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Sétakert Kft. A kutyafuttató kivitelezési munkálatai 
eddig rendben haladtak, még ebben a hónapban befejeződnek. 
 
 

IV. Útfenntartás 
 
 
Útfenntartási feladatok 
 
A közbeszerzésen nyertes vállalkozó az Euroaszfalt Kft. Az út- járda- árok, úttartozékok és 
földútfenntartási munkálatok folyamatosak. A szerződés 2009. december 31-ig hatályos. Ezen 
feladatokra átcsoportosított 51 800 eFt összeggel kapcsolatban nemsokára befejeződnek az új 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges előkészítő feladatok. 
 
Lefolyástalan területek víztelenítése 
 
A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Terra-Városkút Kft. A szerződés 2010. december 31-ig 
hatályos. Kerületünk csatornázatlan mélyterületein, a lefolyástalan területeken összegyűlő 
csapadékvíz elszállítása folyamatosan történik.  
 
Szikkasztórendszerek karbantartása 
 
A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Faragó és Fia Kft. A szerződés 2010. december 31-ig 
hatályos. A szikkasztó kutak, víznyelők, rácsos folyókák tisztítási munkája folyamatosan 
történik. 
 
 
Olajfogó műtárgy + szikkasztó mező karbantartása 
 
A beérkezett 3 árajánlatok közül a Rocla Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Első tisztítás a 
nyár folyamán megtörtént. A következő ősszel várható.  
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A gazdasági igazgatóságot érintően a két testületi ülés között az alábbi munkák voltak: 
 

• költségalapú bérlakás éves elszámolásának (2008.szept.1-2009.aug.31. közötti 
időszakra vonatkozóan) megküldése a Várgazdálkodási Ágazat részére – a Gazdasági 
Minisztérium felé történő adatszolgáltatáshoz-.  

• DHK és az Önkormányzat megállapodása alapján megvásárolt távhő hátralékról  - 
társaságunk által  nyilvántartásra, behajtásra kerülő- értesítés kiküldése a bérlők 
részére. 

• Likvidterv készítés a Városgazdálkodási Ágazat részére (2009. dec . végéig). 
• integrált vállalat irányítási rendszer kialakításához szükséges egyeztetések (társaságon 

belül, programozókkal) 
• 2010. évi tervadatok szakfeladatonkénti kialakítása (Kató és Társa hatáselemzésnek 

megfelelően). 
 

Beruházási Igazgatóság: 
 
Befejeződtek a KMRFT – TEÚT -2008  a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” pályázaton elnyert támogatással a 
burkolat-felújítások  . 
 
Az elszámolás egyeztetése elkezdődött és november 30-ig lezárul. 

 
Megkezdődött a Hollandi út végén kutyafuttató építése. 
 
Különböző készültségű fokúak a kivitelezési munkák a kötött felhasználású normatív 
támogatás ill. saját forrás biztosításával az alábbi utcákban az útépítési munkák. 
 
Máramarosi u. (Vadgalamb u. – Mária k. u. között) 
Mókus u. (Borz u. – Banka u. között) 
Nyúl u. (Zerge utca – Szarvas u. között) 
Badacsonyi u. (Kövecses u. - Tarpataki u. között) 
Ölyv u. (Mária királyné u. – Varjú u. között) 
Zerge u. (Nyúl u. - Szarvas u. között) 
Seregélyes u. (Mária királyné utca – Fácános u. között) 
 
Megkezdődtek a kivitelezések az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Magyarországi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Budapest 
XXI. kerülete, Csepel területén” című KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 jelű pályázat alapján 
elnyert útépítések esetében. 
 
A program keretében Csepel közigazgatási területén 10 útszakasz kerül kiépítésre az alábbi 
helyszíneken: 

1. Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge utca között) 
2. Róka utca (Szentmiklósi út – Fürjes utca között) 
3. Deák Ferenc utca (Táncsics u. – Bajcsy Zs. u. között) 
4. Repkény utca (Szent István út – Makkos u. között) 
5. Fecske utca (Szent István út –Varjú u. között) 
6. Komáromi utca (József A. u. – Katona J. u. között) 
7. Tarpataki utca (Szentmiklósi út – Királyerdő utca között) 
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8. Uzsoki utca (Szentmiklósi út – Királyerdő utca között) 
9. Borz utca (Szent István út – Ordas u. között) 
10. Magyarádi utca (Szentmiklósi út – Mária királyné utca között) 

 
 
 
A kivitelezési munkák megkezdődtek az alábbi helyszíneken:  
Fürjes utca (Szentmiklósi út – Zerge utca között) 
Róka utca (Szentmiklósi út – Fürjes utca között) 
Fecske utca (Szent István út –Varjú u. között) 
Komáromi utca (József A. u. – Katona J. u. között) 
Magyarádi utca (Szentmiklósi út – Mária királyné utca között) 
 
Az útépítési munkák gyors ütemben haladnak, és folyamatosan vonulnak fel a következő öt 
útszakaszra. 
 
 
Fővárosi Önkormányzat beruházása 
 
Befejeződtek a Szent István út (Táncsics M. u – repkény utca u. közötti útfelújítási munkák. 
A műszaki átadás-átvétel kitűzött időpontja  2009. október 13 
 
Közművek 
 
Befejeződött a Szúnyog utca 2.-4. szám alatti Erdei Óvodák illetve a Szárcsa utca 9-11. 
számú ingatlanokon a szennyvízelvezetési problémák megoldása. Az ehhez szükséges 
csatornabekötés elkészült, a korábban működő szennyvízkezelő műtárgyak felé vezető 
csatornaágak eltömedékelése megtörtént. Az intézményekhez 1-1db zsírfogó műtárgy is 
beépítésre került. 
 
A „Budapest XXI. kerület Csepel belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének 
fejlesztése”című projektre vonatkozó támogatási szerződés tervezett megvalósításának 
kezdési időpontja 2009. október 28.-ra módosult. Evvel kapcsolatban a Pro Régióval a 
szükséges szerződésmódosítás aláírásra került. 
 
 
Elkészült és leszállításra került az Aqua Construct Zrt.által készített csapadékvíz-csatornák és 
burkolt árkok vízjogi engedélyes tervdokumentációi az alábbi utcákra vonatkozóan. 
Csapadékvízcsatornák: Határ, Liget, Hollandi, Pálma, Sáska, Medve, Királyhágó, Pikkely, 
Vasas, Királyerdő utcák. 
Burkolt árkok: Hollandi, Szabadkai, Kolozsvári, Komáromi, Kassai, Kikötő,Brassói, 
Damjanich utcák.     
 

Városfejlesztési Igazgatóság 
 
Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja – program: 
A Támogatási Szerződés 2009. 10. 05-én aláírásra került.  2009. 10. 15-én 11 órakor a 
program nyitórendezvénye, ünnepélyes táblaavatással. 
Az ESZA (szociális) jellegű programok, 2009. 10. 17-én a Családi Nap nevezetű 
rendezvénnyel kezdődnek.  
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A közbeszerzési eljárások megindítása megkezdődött. A Csevak Zrt. – Önkormányzat és a 
Konzorciumi partnerek közötti együttműködési megállapodások kidolgozása zajlik. 
 
Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlan megosztása: 
A telekmegosztás engedélyezéséhez szükséges közműnyilatkozatok beszerzése folyamatban 
van. 
 
Gyömbér utca 1. című ingatlan oktatási nevelési célú hasznosítása:  
A pályázati felhívásra érvénye ajánlat nem érkezett, új pályázati kiírás készül a 2009. 
novemberi Képviselő-testületi ülésre. 
 
Cirmos sétány 4. című, 213002/17 hrsz-ú – Csevak Zrt. tulajdonában lévő – ingatlan 
elcserélése: 
A területcsere előkészítése, valamint a szerződéses feltételek egyeztetése jelenleg zajlik. 
 
Magyar utca 68., 210524 hrsz-ú ingatlant felajánlották megvételre: 
A döntési jogkör gyakorlója a Képviselő-testület. A döntés-előkészítési folyamat jelenleg 
zajlik. Várható döntés: 2009. novemberi Képviselő-testületi ülés.   
 
Kossuth Lajos u. 16., 209770 hrsz-ú ingatlan értékesítésének pályáztatása: 
A pályázati dokumentáció Önkormányzati – Polgármesteri hivatali egyeztetés alatt. Esetleges 
javítások után pályázati anyag a döntési jogkör gyakorlója – Polgármester - felé 
előterjesztésre kerül. 
 
Ady Endre út 100. ingatlan hasznosítása/értékesítése:  
A Tulajdonosi Bizottság döntése alapján hasznosítási/értékesítési pályázat kiírása az 
ingatlanon lévő felépítmények elbontási költségeinek ismerete után lehetséges. Bontási 
közbeszerzés előkészítés alatt. A pályázati anyagunk a bontási költségekkel történő 
kiegészítése után döntésre visszakerül a Tulajdonosi Bizottság elé. 
 
Budapest, 2009. október 13.                                                                        
                                                                                                              Tisztelettel: 
 
                                                                                                             Halász István 
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Soha ne legyen szükség rá, de...! 
     Sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat volt Csepelen 

 
A csepeli Mol Nyrt. Csepeli Bázistelepén , a 
kőolajtárolóknál keletkezett tűz. Hatása 
túlterjedt az üzem területén.  
  
Már az elején szögezzük le: 
feltételezett helyzetről, a szó szoros 
értelmében életbe vágóan fontos 
gyakorlatról van, illetve volt szó 
szeptember 24-én. :  
 

 A benne részt vevő, alkalmanként 
megszeppent civil résztvevőktől többször 
hangzott el az óhaj, amivel valószínűleg 
minden jóérzésű ember egyetért: ne 

legyen szükség az így meg szerzett tudás alkalmazására! Tegyük hozzá: 
nem elég bízni abban, hogy az ördög alszik…A tudósítók sem aludtak. A 
Csepp TV riporterei a Szigetelőben számolnak be a tapasztalataikról. Mizik 
Zsuzsa fotóriporter és Mucsi Ferenc, a Csepel újság munkatársai (előzetes a 
pénteki tudósításból) EZT LÁTTÁK, hallották 
  
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló Kormányrendelet írja elő, hogy a kerületben található Seveso II. 
irányelv hatálya alá eső veszélyes üzemben esetlegesen bekövetkező 
váratlan esemény kezelésére, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről Tóth Mihály, Csepel polgármestere külső 
védelmi tervet készített, és az abban foglaltak megvalósíthatóságát 
rendszeresen ellenőrzi. Ez történt szeptember 24-én is. A törzsvezetési 
gyakorlaton a Mol csepeli telepén feltételezett súlyos ipari baleset volt a 
kiinduló helyzet.  
  
A feladat a következmények felszámolásában részt vevő és közreműködő 
szervezetek és személyek operatív irányításának, együttműködésének 
begyakorlása, valamint a kommunikációs feladatok ellátása volt. A 
gyakorlat során – csak modellezve - kipróbálták a veszélyeztetett lakók 
riasztását, kimenekítését és befogadásukat a kijelölt helyen (a Csete Balázs 
Gimnáziumban). 
  
A gyakorlat délelőtt 10 órakor kezdődött, a feltételezett veszélyhelyzet a 
Mol Nyrt telepén keletkezett, ahol TŰZ ÜTÖTT KI, amelynek hatása 
túlterjedt az üzem területén. A telep életbe léptette a belső védelmi tervét, 
értesítette a a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Ügyeletétügyeletét, 
amely a riasztást továbbította a kerületi kirendeltség vezetőjének.  
  
A továbbított riasztást követően a Kerületi Védelmi Bizottság (KVB) 
vezetője, a polgármester elrendelte a Kerületi Védelmi Bizottság ülését. A 
kialakult helyzetet figyelembe véve a KVB nevében az elnök elrendelte a 
tűzoltás folytatását, az élet és az anyagi javak mentését, felkészülést a 
veszélyeztetett körzetből a lakosság kimenekítésére, továbbá meghatározta 
a rendőrség és a polgári védelem teendőit. Utóbbi feladata volt 
együttműködni a kimenekítéssel kapcsolatban a rendőrséggel és a 
tűzőrséggel, valamint az átmenetileg hajléktalanná vált lakosok 
befogadásának és ellátásának megszervezése.  
  
A befogadóhely egészségügyi biztosításáról az ÁNTSZ-nek kellett 
gondoskodnia. A feltételezett tűz megfékezése – mérete és kiterjedtsége 
miatt - elhúzódott, ezért a KVB-elnök elrendelte a kimenekítéssel és 
befogadással járó polgári védelmi feladatok végrehajtását a Csete Balázs 
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Gimnáziumban.  
  
A tűz eloltását követően a polgári védelmi kirendeltség vezetőjének 
intézkednie kellett a kárfelmérésre és a visszaköltözés feltételeinek 
megállapítására. A felmérés eredménye ismeretében kezdődhetett a 
visszatelepítés. A KVB-elnök záró rendelete a helyreállítással és az 
újjáépítéssel kapcsolatos kárfelmérésre vonatkozott, külön kiemelve a 
lakosok érdekeit. 
  
A gyakorlat végén a Csete Balázs Gimnáziumban Tóth Mihály polgármester 
megköszönte a résztvevők sikeres és fegyelmezett munkáját. Mint 
mondotta, ez volt az első ilyen gyakorlat, természetesen voltak buktatói, 
de sok tanulságot adott, amit értékelnek, hasznosítanak. A tapasztalatok 
alapján a Csete gimnáziumban biztosítható 100-110 ember elhelyezése arra 
az időszakra, amíg vissza nem tudnak költözni a lakóhelyükre.  
  
A polgármester megköszönte a polgári védelmi kirendeltség és a törzs 
tagjainak szakmai tevékenységét, és köszönetet mondott a XXI. kerületi 
rendőrség, tűzoltóság és a Mol vezetőinek, akik a gyakorlaton részt vettek.  
  
Külön köszönetet mondott Fodor Tímea pv főhadnagynak, a XXI. kerületi 
polgári védelmi kirendeltség vezetőjének és Domonkos Csabának, a 
kerületi védelmi bizottsági titkárságvezetőjének a 
gyakorlat előkészítéséért. Kérte a polgári védelmi kirendeltség vezetőjét, 
hogy a gyakorlat részletes értékelését szeptember 30-áig készítse el, és 
azt kapják meg a védelmi bizottság tagjai, az önkormányzat vezetői és a 
képviselő-testület tagjai. Kérte, hogy a következő évi komplex gyakorlathoz 
szükséges előkészületi lépéseket tegye meg a kirendeltség.  
  
Végezetül mit kívánhat a tudósító? A katasztrófák maradjanak elméleti 
szinten, kerüljék el Csepelt! 
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