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Tisztelt Kepviselo-testUlet! 

A legut6bbi kepvisel6-testoleti Oles 6ta vegzett munkar61, a fontosabb esemenyekr61 az alabbiakban 
adok tajekoztatast: 

2009. november 24. 
A Csepeli Munkasotthon Nyugdljas Klubja altai tartott evzar6 klubesten a polgarmester is reszt vett. 

2009. november 25. 
Kadar Katalin Ovoda 30. szUletesnapja 
A Kadar Katalin Ovoda 30. sZOletesnapja alkalmab61 telthazas, monstre jubileumi Onnepseget
 
rendezett a Csepeli Munkasotthonban. Az. 6voda nevad6jara, dr. Gelencser Peterne Kadar Katalinra,
 
az intezmeny vezet6je Papp Laszl6ne emlekezett. Onnepi musorukban a kOIonboz6 csoportok az
 
evkor hagyomanyib61 elevenitettek fel nehanyat. A program masodik feleben az 6v6n6k es a regi
 
6vodasok is szinre leptek, enekeltek, tancfuzeseket, moldvai tancokat mutattak be. A musorban
 
fellepett meg Tar Mihaly nepmuvel6 es Mikola Peter enekes is.
 

2009.november 26.
 
A Csepeli Munkasotthonban koszontotte a verad6kat a V6r6skereszt Csepeli Szervezete. A
 
rendezvenyen az onkormanyzatot Lombos Antal agazatvezet6 kepviselte.
 

KiaIHtas megnyit6 a Galeria 21-ben 
A hetkoznapi kortars targykultura osszegyujtott szemelyes anyagab61 rendezett kiallitast "Beszedes 
Banalis" - targyak es irasok cimmel a Csepel Galeria Muveszetek Haza. A Kiallitast Muladi Brigitta 
muveszettortenesz nyitotta meg. Az. ot kiallit6 muvesz es a BME Gep- es Termektervez6 Tanszek 
hallgat6inak munkaib61, valamint Fod6 Gabor kepz6muvesz szatyraib61 osszeallitott anyagot Frazon 
Zs6fia etnografus mutatta be. A megnyit6n kozremukodtek a G6z szinpad muveszei. 

KiaIHtas megnyit6 a Mansfeld Peter Galeriaban 
A Mansfeld Peter Galeriaban Keppel Gyula, a galeria muveszeti vezet6je koszont6jet kovet6en
 
Dekany Agoston fest6muvesz nyitotta meg Lacza Marta fest6muvesz kiallitasat. A megnyit6n
 
kozremukodtek a Fasang Arpad Zeneiskola nOvendekei.
 

2009. november 27.
 
A kerOlet Vedelmi Bizottsaga rendkivOli Olest tartott. Tema: FelkeszOles es keszenlet (Emberi
 
faktorok a katasztr6favedelemben.)
 

KiaIHtas megnyit6 a Nagy Imre AMK Galeriaban 
A Nagy Imre AMK es a Csepeli Alkot6 F6rum kozos szervezeseben 28 kepz6muvesz alkotasait
 
mutatja be az Insula Danubii - Insula Magna cimu V. Csepel - szigeti es Del Pesti regionalis kepz6

es iparmuveszeti biennale. R6nahati Sandorne Katona Cecilia, az intezmeny vezet6je koszontotte a
 
megjelenteket, majd T6th Mihaly polgarmester bevezet6jet kovetoen Balvanyos Huba Munkacsy-dijas
 
grafikusmuvesz nyitotta meg a kiallitast. A megnyit6n kozremukodott a Barnabas fuvola kvintett.
 

2009. november 30.
 
Cllesezett a polgarmester altai letrehozott Roma munkacsoport. A munkacsoport attekintette
 
mGkOdesenek rendjet, a csoport el6tt 13116 legfontosabb feladatokat, majd az onkormanyzat roma
 
strategiai programja kialakitasanak kerdesevel foglalkozott.
 

Palyazat ertekeles az OMISA-ban 
Agazatunk palyazatot frt ki a tan6ran, illetve az 6vodai nevelesen kivOIi, az ifjusag szamara szervezett 
kozmuvel6desi es szabadidos tevekenysegek tamogatasara. A 2009. november 6.-an kiirt palyazat 
megval6sulasi hatarideje 2010. april is 30. A beerkezett 21 palyazatb61 18-at tamogatott az ertekelo 
bizottsag, igy 2.173. 700.-Ft-al jarult hozza mintegy negy es felezer csepeli iskolas es 6vodas kulturalt 
szabadid6 eltoltesehez. 

2009.december 1. 
KiaIHtas megnyit6 a Kameleon Galeriaban 
A Karacsony Sandor Altalanos Iskola Kameleon Galeriajaban Bozsik Edit tanarno nyitotta meg a 
gyermekkorat Kanadaban tolt6, 29 eves Cuth Emese magyar - angol szakos tanar kiallitasat. A 

2
 



kismereW, altalaban AI4-es tbbbsegeben grafitceruzaval, valamint akvarellel keszlllt hiperrealisztikus 
portrek amulatban ejtettek a kiallftas resztvevoit. 

Onkormanyzat kupa sakkverseny 
A het fordul6s egesz eves felnotteknek rendezett sakk bajnoksag - VI. fordul6jat a Csepel SC
 
Alapitvany FISU-ban rendeztek meg. Helyezettek: 1. Huve Karoly, 2. Vertes Zoltan, 3. Lorincz Laszl6
 

2009. december 3.
 
Kozmeghallgatast tartott a Ruszin es a Roman Kisebbsegi Onkormanyzat.
 

KerUleti Mikulas 6vodas sportvetelkedo 
A CSISE-vel kbzbsen megrendezett kbzkedvelt mikulas 6vodasvetelkedon 17 csapat vett reszt. A 
negy csoportban megrendezett j6 hangulatu versenyen a csoportgyoztesek az alabbiak voltak: 

1.csoport: Repkeny 
Erdosor u. 6voda holtverseny 

2. csoport Hetszinvirag Kiss. J. 22-26. 6voda 
3. csoport Gyermeksziget 6voda 
4. csoport Hetszinvirag Kiss. J. 10-12. 6voda 

Minden indul6 gyerek mikulascsomagot kapott a Telap6t61. 

Kiallitas megnyit6 a Hricsovinyi Galeriaban 
A Hricsovinyi Galeriaban dr. Feledy Peter mOveszeti ir6 nyitotta meg Lacza Marta Munkacsy-dijas 
festomOvesz ,,79 - 99 - 09" cimO kiallitasat. A megnyit6n kbzremOkbdbtt M. Hajtun Zsuzsa 
zongoramOvesz es Szentkiralyi Aladar hegedGmOvesz. A tarlat 2010. januar 15-ig tekintheto meg. 

Munkakozossegi ertekezlet 
Az 6vodai munkakbzbsseg a PSZSZI eload6termeben, az igazgat6i munkakbzbsseg a Csete Balazs
 
Kbzepiskola kbnyvtaraban lliesezett. Mindket munkakbzbsseg programjat Becsei Denes agazatvezeto
 
nyitotta meg, aki megkbszbnte a vezetok eves munkajat es atadta az errol sz616 kbszbnoleveleket.
 
Kecskes Agnes irodavezeto tajekoztat6t tartott mind a ket terllieten (6vodai, iskolai) a tbrvenyi
 
valtozasokr61. Az 6vodai munkakbzbssegben Barnane Likovszky Marta a PSZSZI 6vodai
 
szaktanacsad6ja eloadast tartott a helyi 6vodai programok valtozasaval kapcsolatos vezetoi
 
teendokrol. Az igazgat6i munkakozosseg programja Kormosne Laboncz Johanna rbvid
 
tajekoztat6javal folytat6dott a Csete Balazs Kbzepiskola helyzeterol es jbvobeli terveirol, egyben kerte
 
az intezmenyvezetoket, hogy tamogassak az intezmeny beiskolazast. Ezutan Csepregi Eszter, az
 
Oktatasi Hivatal munkatarsa az NSZO (nem szakrendszerO oktatas) orszagos szakmai meresenek
 
tapasztalatair61 szamolt be. Mind a ket munkakbzbsseg foglalkozasa egyeb aktualis informaci6kkal
 
zarult, melyen a vezetok teljes letszamban kepviseltek intezmenyllket.
 

2009. december 3-4.
 
Az "Otmusketas" Delpesti Terseg Foglalkoztatasi Paktum Menedzserszervezete szervezeseben kerllit
 
sor a ketnapos Foglalkoztatasi F6rum megrendezesere a R6zsa MOvelodesi Hazban (1181 Bp.,
 
Varoshaz u. 1-3.), valamint az "Egyutt egymasert" Munkaero-piaci Szolgaltat6 es Szabadido Klubban
 
(1184 Bp., Lakatos ut. 9.)
 
A rendezveny temai kbzbtt szerepelt a klllbnbbzo foglalkoztatasi programok ismertetese, az "Ut a
 
munkahoz" c. programr61 sz616 kisfilm vetitese, a mentalhigienia es a munkavallalas kapcsolata,
 
valamint p6diumbeszelgetes zajlott a foglalkoztatas es eselyegyenloseg temakbrrol.
 
A rendezvenyen reszt vett T6th Mihaly polgarmester.
 

2009. december 4.
 
Koszoruzas Csepel kiuritesenek megtagadasa 65. evfordul6jan 
A megemh§kezesen, amelyet Maar Katalin muzeol6gus tartott Budapest XXI. Kerlliet Csepel 
Onkormanyzata, a Csepeli Diakbnkormanyzat valamint a partok es civilszervezetek kepviseloi 
koszoruztak meg a 65 €lweI ezelott hosi helytallast tanusit6 csepeli lakosok tiszteletere allftott 
emlektablat. 

2009. december 5. 
Banalis Akci6nap 
A Csepel Galeria MOveszetek Haza a Banalis programsorozat kereteben "Banalis - akci6napra" varta 
a gyermek es felnott erdeklodoket. A 14 6rat61 21 6raig tart6 programban eloadasokon, 
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muzeumkommunikacios foglalkozasokon, jatek, kreativ fotos, zenei es alternativ alkoto gyakorlatokon
 
vehetett reszt a mOveszetekre nyitott, nagyszamu kozonseg.
 

2009. december 7.
 
Az onkormanyzat vezetoi reszt vettek Csato Laszlo, a volt Csepel MOvek vezerigazgatojanak
 
temetesen.
 

2009. december 7-10.
 
Lezajlottak a kepviselo-testoleti Olest elokeszito bizottsagi U1esek.
 

2009. december 8.
 
Kozmeghallgatast tartott a Cigany Kisebbsegi Onkormanyzat.
 

A Csepeli Birk6z6 Club evzaro rendezvenyen a polgarmester is reszt vett.
 

Mikulas Kupa Sakkverseny
 
A 17 felnott reszvetelevel megrendezett verseny vegeredmenye: 1. Traub Gyula, 2. Lorincz Laszlo,
 
3. Huve Karoly. 

Mikulas Kupa
 
A Jedlik Anyos Gimnaziumban a kerOlet kozepiskola tanuloi szamara rendeztek versenyeket
 
kosarlabda, roplabda es sakk sportagakban. Az esemenyen a kerOlet valamennyi kozepiskolaja reszt
 
vett.
 

2009. december 9.
 
Befektetoi lakossagi tajekoztatot tartott az IBIZA Kft. az Erdosor utcai lakotelep szabalyozasi
 
terverol a Kek Altalanos Iskolaban.
 

2009. december10.
 
A Fovarosi TOzoltoparancsnoksag Del-budai TOzoltasi es Mentesi Parancsnoksag Csepeli Tuzorseg
 
Parancsnoka Galgocz Antal Wzolt6 ornagy ur koszonetet fejezte ki Budapest XXI. KerOlet Csepel
 
Onkormanyzatanak azert a tamogatasert melyet az onkormanyzat 2009.evi koltsegvetesebol
 
biztosftott. Bemutatta mindazokat az eszkozoket, targyakat, melyeket a tamogatasi penzeszkoz
 
felhasznalasaval vasaroltak, amely az allomany oktatasi, tovabbkepzesi celjait szolgalja.
 

Kisebbsegi onkormanyzati meghallgatast tartott a Boigar, az Ormeny, a Nemet es a Gorog
 
Kisebbsegi Onkormanyzat. Az kisebbsegi onkormanyzatok vezetoi szamot adtak a 2009. evi
 
munkajukrol.
 

Diakpolgarmester valasztas
 
A valasztasrol a kovetkezo anyagban irunk reszletesen.
 

2009. december 11.
 
A Polgarmesteri Hivatal vezetoi fogadtak es vendegOllattak a Hivatal nyugdijba vonult dolgoz6it.
 

2009. december 14.
 
A Csepeli Vagyonkezelo sajtotajekoztato tartott az onkormanyzati beruhazas kereteben megvalosult
 
utfelujitasok Ogyeben.
 

•	 A SZLEB a december 7-i Olesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta: 
Koltsegalapu berlakas palyazatok elbiralasaban dontott. 
Lakber, ill. kozOzemi dijak meg nem fizetese miatt jogcim nelkOlive valt lakashasznaloval valo 
lakashasznalati szerzodes megkoteset javasolta. 
Adossagkezelesi szolgaltatas iranti kerelmeket biralt el. 
Otthonmegorzo szolgaltatas iranti kerelmeket biralt el. 

•	 A PEKB a december 8-i Olesen sajat hataskorben "Az Ady lakotelep integralt szocialis 
rehabilitaciojanak megvalositasara" targyu nyilt kozbeszerzesi eljarasahoz elkeszitett ajanlati 
felhivas, dokumentacio es szerzodestervezet tartalmaval egyetertett. 
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•	 Az OKISB a december 8-i Olesen sajt hatasktirben tamogatja, hogy a palyaztatott 
intezmenyvezet6i allasok a mellekelt tablazatokban szerepl6 kepesftesi es egyeb feltetelek 
jovahagyasa mellett kerOljenek meghirdetesre az Oktatasi Ktizltinyben. 

•	 A VKB a december 9-i Olesen sajat hatasktirben a MOL Nyrl. Fejlesztesi Programjara es KSZT 
keszitesere vonatkoz6 javaslatr61 sajat hatasktirben az alabbiak szerint dtinttitt: 

Elfogadja a fejlesztesi celt, a MOL Nyrt. telephelyen a meglev6 tartalypark es tankauto-ttilt6 
korszerusfteset, esetleg b6vfteset, az ellato termekvezetek sZOkseg szerinti cserejet, a 
meglev6 technologiai epOletek b6vfteset, egyes elavult irodaepOletek kivaltasat uj 
irodaepOletek epftesevel. 

A terOlet "kiemelt szabalyozast igenyl6 tisszvarosi erdeku terOlet" (FSZT-s terOlet), ezert a 
48/1998.(X.15.)F6v.Kgy. rendelet alapjan a KerOleti Szabalyozasi Terv (tovabbiakban KSZT) 
j6vahagyasahoz a F6varosi Ktizgyules egyetertese sZOkseges. 

Elfogadja a Budapest XXI. KerOlet Csepel Budafoki ut - a 213037/1 es a 210140/2 hrsz.-u 
ingatlanok keleti hatara - Corvin ut - 210030/3 hrsz.-u ingatlan nyugati hatara - Petroleum 
utca - Duna folyam altai hatarolt terOletre KerOleti Szabalyozasi Terv keszfteset, a 
hatarozathoz csatolt terkepi melleklet szerint. 

KOVETKEZO IOOSZAK ESEMENYEI 

12.16. 15,30 10 eves a Csepeli Fogyasztovedelmi EgyesOlet. Onnepseg a POHI-ban. 

17 ora Atadasra kerOI "Az Ev Sportoloja" es "Az EV Sportvezet6je" kitontetes es 
jutalom az evzaro sportegyesOleti elntiki ertekezleten. 

12.17. 17 ora Az tinkormanyzat evzaro rendezvenye es Csepeli I\Jfvodfj atadasi Onnepseg a 
Csepeli Munkasotthonban. 

A Polgarmesteri Hivatal a kepvisel6-testolet 810/2009.(XI.24.)Kt. sz. hatarozataval jovahagyott 
program szerint muktidik a ket Onnep ktiztitti id6szakban. 

Budapest, 2009. december 14. 

5 



Polgarmesteri Hivatal 
ALJEGYZO 

1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel Onkormanyzata 

(0 1751 Bp., Pf. 85. (l )-276-4660 Honlap: www.cscpcl.hu 
E-mail: bemadne.fi buda est21.hu 1 -276-4768 Portal: www.budaest21.hu 

Ugyintezo: Bemadne dr.NA	 Ta.rgy: Ket testlileti liles kozotti beszamol6 

T6th Mihaly 
polgarmester ur 

Helyben 

TAJEKOZTATO A KET TESTlTLETI ULES KOZOTTI ESEMENYEKROL 

A ket testiileti iiles kozott eltelt id6szakban az Igazgatasi Agazat vonatkozasaban az alabbi 
fontos esemenyek tOrtentek: 

Igazgatasi Iroda 

1.	 December 3-an a Kereskede1mi Csoport egyik ugyintez6je az elmUlt id6szak 
jogszaba1yvaltozasaiva1 kapcso1atos tovabbkepzesen vett reszt. A csoport munkajat a 
bizonytalanjogszabalyi kornyezet tovabbra is jelent6sen neheziti. 

Az e1mult id6szakban 
1 te1epengedely kiadasara, 
5 te1ep bejelentesenek tudomasulvete1ere, 
1	 te1epengedely adataiban bekovetkezett modositasok nyilvantartasba 

vete1ere 
3 te1ep megsziinesenek tudomasul vetelere, 

va1amint 
3 liz1et miikodesi engedelyenek kiadasara, 
16 esetben kereskede1mi tevekenyseg megkezdese beje1entesenek 

tudomasulvete1ere, 
12 lizlet megsziinesenek tudomasulvetelere, 
2 uz1et miikodesi engedelyenek modositasara 

kerult sor. 

Helyszini ellen6rzesre 10 esetben kerult sor, me1yb61 6 eset utoellen6rzes, 4 esetben 
hivata1bol tOrten6 ellen6rzes volt. Az ellen6rzott egysegek koziil 1 lizlet a zaro 
hatarozat ellenere nyitva tartott, ott birsag kiszabasara keriil sor. 

2.	 Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezet6i 8 szemely allampolgarsagi fogadalmanak 
1etetelenel, es szombati munkanapokon 15 anyakonyvi esemenynel (hazassagkotes) 
miikodtek kozre. 



Folyamatban lev6 kozbeszerzesek 

1.	 A Nagy lmre AMK felujitasara elnyert EU-s tamogatas felhasznalasaval 
kapcsolatban az "AMK - informatikai eszkozok beszerzese" targyban inditott 
megismetelt eljarasban a masodik legjobb ajanlattev6 altaI benyujtott jogorvoslati 
kerelemnek a Kozbeszerzesek Tanacsa Dont6bizottsaga helyt adott, az eljaras 
eredmenyet megsemmisitette. Az eljarasban hozott ujabb ajanlatker6i dontes 
ismetelten megtamadasra kerlilt az ajanlattev6k altai. A jogorvoslati eljarasban a 
Kozbeszerzesek Tanacsa Dont6bizottsaga 2009. november 27-re tiizott ki targyalast, 
melyen az AMK munkatarsai, a kozbeszerzesi tigyintez6, az informatikai es 
igazgatasi irodavezet6 vett reszt. A targyalast kovet6en az eljarasban az tigyintezesi 
hatarid6t a Dont6bizottsag tovabbi 10 nappal meghosszabbitotta. 

2.	 2009. november 20-an hirdetmeny nelkilli targyalasos eljaras indult "Terfigyel6 
rendszer 7 kameraponttal t5rten6 b6vitese, tovabba a b6vites miatti rekonstrukci6s 
munkak elvegzese" targyban. Az eljarasban egy, a terfigyel6 rendszer b6viteset es 
karbantartascit a korabban lefolytatott kozbeszerzesi eljarasban nyertes ajanlattev6, az 
ERANDO Kft. kertilt meghivasra. Az ajanlatteteli hatarid6: 2009. december 7. napja. 
A targyalas lefolytatasara 2009. december 9. napjan kertil sor. 

3.	 2009. november 24. napjan altalanos egyszerii eljaras indult a Polgarmesteri Hivatal 
Nagytanacstermenek felujitasi munkai targyban. Az eljarasban az ajanlatteteli 
hatarid6 2009. december 19. napja. 

4.	 2009. december 3-an altalanos egyszerii eljaras indult "Budapest XXI. kertilet Csepel 
RSD (Rackevei-Soroksari-Dunaag) menti tertilet II. titem KSZT feltilvizsgalata es 
KSZT keszites" targyban. Az eljarasban az ajanlatteteli hatarid6 2010. januar 19. 

Varosepitesi Iroda 

1.	 A Varosepitesi lrodcit 2008. julius 1. 6ta Baksa Lajos megbizott vezet6kent 
iranyitotta. Baksa lir 2009. okt6ber I-t6l irodavezet6i kinevezest kapott. Az igy 
felszabadu16 magasepitesi tigyintez6i statusz bet5ltesere iranyul6 palyazatok 
elbiralasra kerliltek. Remelhet6leg a Varosepitesi lroda minel e16bb teljes letszamban 
dolgozhat majd. 

2.	 Hat6sagunkhoz a Budapest XXI. J6kai u. 33 es 35. szamu ingatlanokra vonatkoz6an 
bontasi engedely kerelmeket nylijtott be a Lidl Magyarorszag Bt. A 2009. okt6ber 1. 
napjat6l hatalyba lep6 jogszabalyvaltozasok miatt, ezen bontasi tevekenysegek 
kizar6lag bejelenteshez vannak kotve, melyet epittet6 megtett. A tovabbiakban, az 
egyeb epitesjogi kovetelmenyek es szabalyok betartasaval a bontas ktilOn epitestigyi 
hat6sagi engedely nelktil elvegezhet6. 

3.	 Budapest XXI. Szabadkikot6 lit 209961/16 helyrajzi szamu ingatlanon a Csepel
Eszak Fejlesztesi Kft. epitesi engedely kerelmet nylijtott be hat6sagunkhoz 
tizemanyagtolt6 allomas letesitesere vonatkoz6lag. Az engedelyezesi eljarast 
meginditottuk. A terlileten id6kozben fakivagast kezdett meg a kerelmez6 a F6varosi 
es Pest Megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdeszeti Igazgat6sag 
hatarozatai alapjan. Az engedelyezesi eljaras soran tisztazni kivanjuk a fakivagasi 
engedelyek kiadasanak kortilmenyeit. 

4.	 Budapest XXI. kerlilet Ady Endre u. 106. szam alatti ingatlanon meglev6 eptilet, 
szakert6i velemeny alapjan, eletveszelyes allapotlinak megallapitott tiizfalara 



vonatkoz61ag, a hat6sagi kotelezes kikenyszeritesere szolgal6 eljarasi birsagok 
eredmenytelensege miatt, hat6sagi uton kell a veszelytelenitest vegrehajtani. A 
szUkseges munkalatok elvegzesere arajanIatokat kert be hat6sagunk, mely utan a 
hat6sagi uton tOrteno vegrehajms elrendelese valik szUksegesse. 

Ugyfelszolgalati es Okmanyiroda 

1.	 Az Allamigazgatasi Hivatal szervezeseben az Ugyfelszolgalati- es Okmanyiroda 
munkatarsai kozUl ujabb 4 f6 vett reszt a Ket. Oktatason, mely specialisan az 
okmanyiroda mUkodesevel kapcsolatos ertelmezesrol is sz6lt. 

2.	 2009. december 7-tol ismet megnyitottuk az Ugyfelszolgalati es Okmanyiroda Petz 
F. utcai bejaratat az iigyfelek elott. Az uj bejar6 es eloter akadalymentes feljar6val, 
mozgaskorlatozottak szamara kialakitott mosd6val, wc-vel, noi, ferfi We-vel, 
pelenkaz6val keriilt kialakimsra. 

A Kozep-magyarorszagi Regionalis Allamigazgatasi Hivatal hivatalvezetoje szervezeseben 
a kozep-magyarorszagi regi6 jegyzoi reszere 2009. december 03-dikanjegyzoi ertekezletet 
tartottak, melyen a jegyzo, az aljegyzo es a humanpolitikai agazatvezeto vettek reszt. 

Budapest, 2009. december 07. 
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HumanpoIitik~i es Uzemeltetesi Agazat 

Agazatvezeto 

1211 Budapest XXI. Szent Imre ter 10. 
[8] 1751 Bp., Pf. 85. a (1 )-4276-1 09 Honlap: www.csepe1.hu 
E-mail:papp.gynelalbudapest21.hu Fax: (1)-4276-..... Portal: www.budapest21.hu 

Iktat6szam: HPUAG-"~6/2009. Hivatkozasi szam:
 
Ugyintezo: Targy: Beszamo16
 

T6th Mihaly
 
polgarmester
 
reszere
 

Helyben 

Tisztelt Polgarmester UrI 

MelIekelve megkiild6m a ket testtileti iiles k6z6tt eltelt idoszakban a Humanpolitikai es Uzemeltetesi
 
Agazat tevekenysegere vonatkoz6 fontosabb esemenyek beszamol6jat:
 
Agazatvezetoi hatask6rben:
 

1.	 "Csepeli Niv6dij " kittinteto cim adomanyozasaval 6sszefuggo feladatok ellatasa; 
2.	 Nagytanacsterem atepitesevel kapcsolatos tervezesi munkainak koordinalasa, 
3.	 Az Ugyfelszolgalati Iroda II. litem, parkol6 epites atadas-atvetel;hasznalatba vetelevel 

kapcsolatos feladatok ellatasa. 
4.	 Csepelrol sz616 ket kiadvany megjelenteteseben val6 reszvetel, 
5.	 Kepviseloi vagyonnyilatkozat tetel elokeszito munkalatainak elvegzese. 

Szemelyzeti vezetoi feladatok tekinteteben: 

6.	 A november havi jelentesi k6telezettsegek teljesitese a MA.K fele, valamint a megbizasi 
szerzodesek, belso-helyettesitesek visszaigazolasa, 

7.	 Intezkedes a gepjarmii k6ltsegterites kifizeteseben 2009. december h6napra, 
8.	 A Ket. tv. valtozasahoz kapcsol6d6 altalanos es agazat specifikus tovabbkepzesek szervezese, 
9.	 1 fo kilepesevel kapcsolatos feladatanak elvegzese, 
10.	 Az evk6zi soros atsorolasok elokeszitese, es a jubileumi jutalmak kifizetesenek elvegzese, 
11.	 Idoszakos foglalkozas egeszsegligyi vizsgalatokkal kapcsolatos feladatok ellatasa, 
12.	 A Hivatal munkatarsainak HINI es altalanos influenza elleni vedooltas helyi illetve 

k6zpontilag inditott megszervezese, 
13.	 Nyugdijas k6ztisztviselok reszere a karacsonyi linnep szervezese. 
14.	 A 2010. evtol hatalyba lepo a K6ztisztviseloi t6rveny valtozasab61 eredo cafeteria rendszer 

kidolgozasa. 

Budapest, 2009. december 11. 

Tisztelettel: 

~p'..W , ,
lapp <f'yulane 

2009.11.20-2009.12.11 



Polgarmesteri HivatalBudapest XXI. Kerftlet 
FOEPiTESZ·Csepel Onkormanyzata
 

1211 Buda est XXI. Kossuth La·os u. 65.
 
181 1751 Bp., Pf, 85. ir (1)-427-6146 Honlap: www.csepel.hu
 
Fax: (1 )-427-6388 Portal: www.budapest21.hu
 

Targy: 2009. november 23-t61 

Tajekoztat6 a ket testiileti iiles kozotti idoszakr61 

november 25. 
- A polgarmester umal a 66112009.(lX.22.)Kt hatarozat alapjan egyezteto targyalas tOrtent id. Tilki
 
Zoltannal kOtendo Telepiilesrendezesi Szerzodes muszaki elokeszitesere.
 
- A Magyar V6r6skereszt Budapest F6varosi Szervezeret6l beerkezo megkereses alapjan a volt CSM
 
teriileten meglev6 Munkassza116 helyen tervezett Csepeli Perfi Hajlektalan Sza1l6 letesitesi
 
feltetelrendszer tisztazasa erdekeben megbeszeIest tartottak az erintettek.
 
- Eromu III. KSZT program munkak6zi egyeztetesen vett reszt a f6epitesz es munkatarsa.
 
- Lak6telepi Mintapark palyazat ev vegi ertekelese megtOrtent:
 
A 2009. evben fel nem hasznalt keret terhere 14 tarsashaz (Arpad u. 10. A-B-C, Beke ter 6., Erdosor 
u. 8-14., Erd6sor 165-179., Katona 13-15 D. lepcs6haz, Katona 17., Kossuth 88., Kossuth 112-122., 
Kossuth 132-138., Krizantem 30-40., Nyuszi 18., Puli 8., II. Rak6czi 345 D-E-F, Templom 16-30.) 
20-20 000,- Ft ev vegi kiil6n dijazasban es elismer6 oklevelben reszesiil. 

*** 
november 26. 
Orosz Ferenc alpolgarmester ur vezetesevel, a CSEVAK Zrt. beruhazasi igazgat6ja reszvetelevel 
Csepelegesz teriiletere vonatkoz6 K6zmu egyeztetest tartottunk a tervezo cegek bevonasaval. 

Budafok-TCtcny Onkormanyzat megklildte a XXII. kerlilet teljes kozigazgatasi terliletcre 
vonatkoz6 Keriileti Varosrendezesi es Epiteszi Szabalyzatat (KESZ) tervezetet, melynek 
allamigazgatasi egyeztetesi folyamataban 6nkormanyzatunkat a Foepitesz kepviseli. A 
tervezet nem tartalmaz olyan szabalyozasi elemet, mely Csepel fejlodesere jelentos hatassal 
bir. 

*** 

november 27.
 
-FOPOHI-ban Ikvai-Szab6 Imre fOpolgarmester-helyettesnel Budapest Befektetoi F6rum kapcsan a
 
Budapest 23 keriiletet kepvisel6, 6t keriileti fOepitesz, k6ztiik Dr. Polinszky Tibor tartott el6zetes
 
szakmai megbeszelest, melynek eredmenyekent meg ez evben megalakulhat a F6rum.
 
- Foepftesz felkereste a BFVT Tervez6 Irodat. Haros 1.2.3. szektorra, Eromii III.-ra kesziilo KSZT-k
 
es Budafok-Csepel REV atkel6 targyaban szakmai megbeszeles volt.
 

*** 
november 30. 
A 66112009.(lX.22.)Kt hatarozat alapjan egyezteto targyalas tOrtent id. Tilki Zoltannal k6tendo 
Telepiilesrendezcsi Szerzodes muszaki elokeszitesere Onkormanyzatunk es a CSEVAK Zrt. szakmai 
kepviseloi es bevont tervez6k reszvete!evel (hangfelvetel es irasos jegyzokonyv kesziilt, mely a 
Szervezesi Irodan talalhat6). 

*** 



decemberl. 
Csepel es Budafok kozott kialakitani tervezett revkapcsolat targyaban egyezteto targyalast 
tartottak arOPOHIKozlekedesi Ugyosztalyan, a BKV Zrt., valamint a BFFH ilIetekes 
iigyosztalyainakreszveteIevel. A Varosrendezesilrodavezeto asszony kerte; hogy levelben ac!ion 
tajekoztatast a BKV es FOPOHI szandekiu6I. Foepitesznek cimezve levelek beerkeztek, a BKV 
Zrt~ uj kik6toi helyszinkent a Szinesfem utcat javasolja a 2010. janmir ll-i palyazat leadasra, 
melyrol reszletes eloterjesztes (kiegeszites) kesziilt mind a szakmai bizottsag (VKB), mind a 
kepviselo-testiilet a soron kovetkezo iilesere. 

*** 
december 2. 

A Miiegyetem epitesz DLA kepzes hallgat6i tervpalyazat zsiirizese (befekteto finanszirozasaban) 
tortent a volt CSM teriiletenek rehabilitaci6ja targyaban. A foepitesz a zsiiri tagja volt. 

*** 

december 3.
 
- A volt CSM teriileten meglevo Munkassza1l6 helyen tervezett Voroskereszt Hajlektalan Sza1l6
 
letesitese kapcsan helyszini bejarason vett reszt a f6epitesz es kollegaja.
 
- RSD KSZT tervezojenek kivalasztasara vonatkoz6 ajanlatkerest Kozbeszerzesi Bizottsag egyeztette.
 
- A" Csepeliek Miivelodeseert" Kozalapitvanyt61 erkezett felkeres alapjan Kepzomiiveszeti Alkotasok
 
egyeztetese volt. (Foepitesz, fOkertesz es CSEVAK Zrt.)
 
- COWl Magyarorszag Kft. megbeszeIest tartott a CsM karmentesiressel kapcsolatban. Az elkesziilt
 
anyag szakmai zsiirizese volt. (A zsiiribe felkertek Orosz Ferenc alpolgarmestert, Martin Krisztian
 

kepviselo, szakertok: Dr. Polinszky Tibor foepitesz, Jaraine Simon Agnes kornyezetvedelmi

fejlesztesi f6tanacsad6.
 

december 4.
 
- A fovarosi fOepitesz szervezeseben a folyamatban leva FSZKT iigyek bemutatasa es megvitarnsa
 
temaban egyezteto targyalason vesz reszt a fOepitesz.
 
- Az allami fOepitesz kezdemenyezesere Eszak-Csepel FSZKT m6dosirns Etv. szerinti allamigazgatasi
 
egyeztetes kereteben szakmai megbeszeIest tartottak az NGFM Miniszteriumban.
 
Az allami fOepitesz irasos velemenyet hamarosan megkiildi.
 

*** 

Budapest, 2009. december 09. 

Tisztelettel: 

dr. Polinszky Tibor 

Beszamol6 melleklete:
 
A KSZT-k varhat6 targyalasi hatarid6kkel kiegeszitett tablazata
 



Folyamatban leva szabalyozasi tervek 

(FSzKT 
Tervezesi Egyeztetesi folyamat * elfogadasHatarozat* m6dositast Fugg: 

Finansziroz6 Tervez6 ig{myel/nem 
terUlet (Etv. = az epitett kOrnyezet varhat6 

igenyellfolyamatba 
nagysaga alakitasar61 es vedelmer61 sz616 leghamarabbi 

kepvisel6
bizottsagi (nagyjab61) 1997. evi LXXVIII. torveny) id6pontja 

testUleti n 

2010. aprilis ha 

Csepel-Eszak 
Varhat6an 2010. 

Etv. 9.§ (3) bek. 
a F6v. Kgy. 

1. FADESA Hungaria Zrt. BFVT Kft. januarban F6v. Kgy. 175 ha 
FSZKT m6dosftas 

(Fadesa) KSzT 
- 2010 

targyalja 
allamigazgatasi egyeztetesre kikuldve fiiggvenyeben 

januarban34

40/2009.(IV.1.) es 

:-1 
elfogadja! 

111,112/2009. 

(VI.17.) VKB Budapest XXI. keriilet 
FC>POHI Ogyosztalyok 

2. 
Csepel-Eszak 

Csepel igen 112 ha 
Etv. 9.§ (3) bek. dontese es FSZKT 

2010. junius 
(kelet) KSzT 

-
Onkormanyzata 

allamigazgatasi egyeztetesre kikUldve m6dositas fiiggvenyeben. 

F5ZT-s teriilet 

Csepel-Haros Budapest XXI. keriilet 
osszesen: 94,4 KSZT indite megbeszeles 2009. FSZKT m6dosftas 1.2,3szektor

3. 1,2,3 szektorok - Csepel BFVT Kft. igen 

KSzT Onkormanyzata 
ha november 16-an volt fiiggvenyeben 2010. junius 

MAHART Budapest XXI. keriilet 
F5ZKT m6dositas 

72/2006. (VI. 22.) Allamigazgatasi velemenyek alapjan fiiggvenyeben. Allami 
4. Szabadkikot6 - Csepel MU-Hely Zrt. - 160 ha 

kozlekedesi tervez6i javitas sziikseges f6epftesz kifogassal elt. 
2010. junius 

KSzT 
VKB 

Onkormanyzata 
FSZT-s teriilet 

Erd6sor uti Itp. 8/2007. (I. 23.) 122-124/2009. 
IBIZA-Epit6 Kft. 

Varos-Teampannon 
51 ha 

Varhat6an 2009. decemberi Kt. iiles ele 2009. 
5. -

KSzT Kt. (VI.17.)VKB Kft. keriil rendelet alkotasra december 

64-68/2009. FSZKT es TSZT m6dositas 

Csepel SC 592,594/2008. (V.6.) es 96 TSZT m6dosftas is Etv. 9.§ (2) bek. fiiggvenyeben(korm. 
2010. junius 6. 

Sporttelep KSzT (X.21.)Kt 97/2009. (VI.10.) 
Csepel SC Alapftvany Ter-t-Rend Kft. 

sziikseges 
10 ha 

allamigazgatasi egyeztetesre kikUldve rend. m6dositas 

VKB szukseges 

Csepel-Ofalu 605/2008. (X.18.) 145/2009. (IX.16.) 
Budapest XXI. keriilet Mu-Hely Zrt. 

A program targyalasat VKB ele vinni 
Programattervezes sziiks. 

7. Csepel Tervek javitasara - 14,5 ha 
javasoljuk. 100 nap! 

2009. dec. VKB dontes 2010. aprilis 
KSzT Kt VKB 

Onkormanyzata felsz6litva fiiggvenyeben 

Csepellll er6mu 83-85/2009. Csepeli Aramtermel6 Etv. 9.§ (2) bek. 
Fejlesztesi program 

8. 
KSzT (ATEL) 

-
Kft. 

BFVT Kft. nem 16,7 ha 
allamigazgatasi egyeztetesre kikUldve 

targyalas 2009. dec. Kt. 2010. junius 
(V.6.)VKB 

utes 

436-447/2009. Budapest XXI. keriilet 47v 
756-757/2009. (XI. 24) Kt. hatarozatok 

Kozbeszerzesi 
2010. 

9. RSD \I KSzT (VI.18.) Kt - Csepel - - 80(vizfeliilettel 
alapjan, 

ajanlatteteli hatarid6 
szeptember 

hatarozatok Onkormanyzata ) ha 2010 jauar 19. 

A Fejlesztesi koncepci6 egyeztetese 
2010. junius 10. MOL terUlet KSzT - - - - - 54 ha 

folyamatban van 
2009 decemberi VKB 

CSEVAK Zrt. es 84/2007.(VI.20.) CSEVAK Zrt. 
3,35 ha 

Etv. 9.§ (2) bek. 
11. - - -

allamigazgatasi egyeztetesre kikUldve kornyeke KSzT VKB 

elfogadas 

varhat6 

legkes6bbi 

id6pontja 

-

2010. 

szeptember 

-

2010. 

szeptember 

2010. 

szeptember 

-

2010. 

szeptember 

2010. junius 

2010. 

szeptember 

2010. 

szeptember 
-



2009.okt. Etv. 9.§ (2) ~m~~~~~~~W. Etv. 9. § (6) 
Hatarozat * Etv. 9.§ (3) 

rfllll1S\' Etv. 9. § (4) KifUggesztes
1.elotti EtV. Finansziroz6 Tervezo 

elozetes 
vegl.allig.vel. 

~ .~~ ..,; ~~.~~ 
egyezteto Hajn6czyallig.vel. 21 l\lt~~~~ '-~j,11 

szerint kepviselo
bizottsagi nap 

45 nap :~gll:~~~me, targyalas 8 nap allJoep. 
testiileti ItJ_ 30 nap 

1 IErdosor uti Itp. I Varos

II 8/2007. (I. 23.) 1122-124/2009. I """, ft 2009.okt.16-tol I() IBIZA-Eplto K. Teampannon -
meglortenl · KSzT Kt. VI.17. VKB Kft. 

Etv. 9.§ (3) bek. 
2 Icsepel-Eszak 

I I FADESA Hungaria 
BFVT Kft. a/lamigazgatasi 1!i:,.1f"~fb.1 FSZKT m6dosftas I 

I~r 2010. aprilis• ~.Iil" v,.. f' . "b· (Fadesa) KSzT 34 Zrt. egyeztetesre '''','-.,','1 -,,_,,_. uggvenye en 

40/2009.(IV.1.j es kikiildve 

111,112/2009. 
Etv. 9.§ (3) bek. 

3 Icsepel-Eszak I I 
(VI.17.) VKB Budapest XXI. 

aIJamigazgat6si
keriHet Csepel VATI Kft. igen I_JiM~.'iL~1· (kelet) KSzT 

Onkormanyzata 
egyeztetesre 

kikiildve 

Csepel-Haros Budapest XXI. 

I4. 11,2,3szektorok keriilet Csepel BFVT Kft. igen 
KSzT Onkormanyzata 

MAHART Budapest XXI. I IAllami foepftesz I _." .'.. Y- ••-. I5. ISzabadkikoto 
72/2006. (VI. 22.) 

.keriilet ~sepel IMli-Hely Zrt. I I"§~IVKB kifogast emelt --,.... _"---
KSzT Onkormanyzata 

64-68/2009. 

6 ,CsepelSC I592,594/2008. I (V.6.) es 96 Csepel SC I" d ft ITSZT m6dositas I 1~f!i~Wa~__1 I l~u~1Ter+Ren K . " · Sporttelep KSzT (X.21.)Kt 97/2009. (Vl.l0.) Alapitvany is sziikseges 
VKB 

7 Icsepel-6falU 1605/2008. (X.18.) 1145/2009. (IU6.) 
Budapest XXI. 

Mu-Hely Zrt. 2009. dec-i VKB I
keriilet Csepel I I I· KSzT Kt VKB 

Onkormanyzata 
ii1esre megy 

Hatarozat* Etv. 9.§ (2) 
~J1~~j~,1·r~ff~H~;f~~~:'~S:~~ ( 

Etv. 9. § (6)2009.okt. Etv. 9.§ (3) . FSZKTiT$ZT. Etv. 9. § (4) 
1.utani Etv. Finansziroz6 Tervezo 

elozetes 
vegl.allig.vel. in6dositasFov. egyezteto 

Kifiiggesztes 
allig.vel. 15 Hajn6czykepviselo- I 22 munkanap Kgy;' hatci~k()re targyalasszerint 

testiileti 
bizottsilgi munkanap allJoep. 30 nap 

8 ICsepel1ll eromCi 2009.dec. Kt 83-85/2009. I Csepeli I BFVT Kft. I I I I I· KSzT (ATEL) iilE~sre megy (V.6.) VKB Aramtermelo Kft. 

436-447/2009. 756-757/2009. 
Budapest XXI. IKozbeszerzes I I I I I9. IRSD II KSzT I(VI.18.) Kt (XI. 24) Kt. .keriilet Csepel alatt 

hatarozatok hatarozatok Onkormanyzata 

10.IMOL teriilet KSzT 2009.dec-i VKB-ra MOL , I 1 I I I 

2009. 
december 

2010. junius 

11.2,3 szektar 
2010. junius 

2010. junius 

2010. junius 

I I 2010. aprilis 

FSZT-s 
olfoga",• • Iha a y n b I' ta ep 

teriilet Fov. varhato etes 60.
 
Kgy.j6vilhag
 leghamarab 

b' 'd- t" naponyils kell II opon la 

I I 2010. junius 

I 2010.I szeptember 

1':i;\~{~t';1\Bi1,"(Jr!1 2010. junius 



Helyzetjelentes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temairol 
I 

I. Csepeli Gerincut I. litem 

A F6varosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu terOletek atadasi
 
folyamata megkezd6dott. MegszOlettek a testoleti dontesek, az atadasi jegyz6konyv
 
es a megallapodas el6keszites alatt van.
 
Az IJtszakasz 2009 jan. 21-en epitesi engedelyt kapott.
 
A F6varosi Onkormanyzat megkezdte a kivitelez6re vonatkoz6 kozbeszerzesi eljaras
 
el6kesziteset.
 

11. Teherforgalmi Elkerlil6 ut 

A Kt dontese alapjan megrendeltok a terOletmegszerzeshez sZOkseges 
dokumentaci6kat. A mOszaki dokumentumok elkeszOltek, azokat a .Foldhivatal
 
folyamatosan zaradekolja.
 
Az utszakasz engedelyezesi tervdokumentaci6ja elkeszOIt. A tervek alapjan az
 
engedelyezesi eljaras folyamatban van.
 
Megtortent a kisajatitast vegz6 Ogyvedi iroda kivalasztasa.
 
Elindult a terOletek megszerzesenek el6keszitese.
 

111. INTERREG ReTinA projekt szakmai el6rehaladasa 

A volt Csepel MOvek fejlesztesi tervenek kidolgozasa targyaban beadott es az EU 
altai tamogatott mintegy 3.327.500 eur6 bekerOlesi koltsegO projekt targyaban a 
Tamogat6 SzervezetteI megkotesre kerOlt a Tamogatasi Szerz6des. A projekt 
szakmai megval6srtasa soran beadasra kerOlt a VATI Kht. fele az 1. sz. 
el6rehaladasi jelentes, valamint kifizetesi kerelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerOlt es kifizetesre kerOlt koltsegeket. A 2009. okt6ber 5-6. kozott 
megrendezett nemzetkozi nyit6konferenciaval a program kezdetet vette. 

I 

I IV. Termalflird6 as Wellness 

A projekttel kapcsolatos donteseket a Kepvisel6-testolet a 2009 juniusi Olesen 
visszavonta. 

V. Fedett uszoda 

Az Onkormanyzat szamara nyujtott uszodai szolgaltatas kozbeszerzesi eljarasa 
eredmenytelenOI zarult. A tovabbi feladatokr61 dontes sZOkseges. 

VI. Az Ugyfalszolgalati Iroda felujitasa 

Az Ogyfelszolgalati lroda felujitasa befejez6dott. A hozzaepitett uj bejaratot a 
vizesblokkokkal az Ogyfelek birtokba vettek. 



VII. A mag utca megepitese 

A Mag utca epitese befejez6dott. A muszaki atadas nem tortent meg, a 
tavhovezetek oszlop athelyezesenek meghiusulasa miatt. Az Ogyben a 
Kozigazgatasi Hivatalt61 dontest varunk. A Kozig. Hivatal kijelolt szakert6je munkajat 
befejezte, a targyalas a Kozignel megtortent, hatarozathozatal kovetkezik. 

VIII. Venusz u. 2. sz. alafti Haziorvosi Rendelo es a Hetszinvirag Ovoda 
KMOP-2007-4.5.3 jeW komplex akadalymentesitese palyazat: 

Mindket intezmenyben a palyazatban vallalt szakmai feladatok teljesitese megtortent. 
A kozbeszerzes utjan kivalasztott nyertes kivitelez6 a vallalkozasi szerzodes szerint 
hatarid6re teljesitette a kivitelez6i feladatokat, az intezmenyekben a muszaki atadas 
megtortent. Mindket intezmenyben a projektzaras kapcsan hivatalos sajt6tajekoztat6 
kerCilt megtartasra, emellett a Csepel Ujsagban 1-1 ujsagcikk is megjelent a 
beruhazas befejezeser61. 

2
 



Kozep-Magyarorszagi Operativ Program, TEUT, a Kozossegi
 
Kezdemenyezesi Programok kereteben, ill. Fovarosi On~.
 

kezeleseben beadottlbeadasra kerUio onkormanyzati palyazatok
 
2007-2008-2009.
 

Palyazatot 

Palyazati felhivas 
el6keszit6 

szervezet ill. 
Igenyelt vagy 

elnyert tamogatas 
Palyazati eredrneny 

szervezeti egyseg 
KMOP-2007-4.5.3 A palyazat nyert, a 
jelu palyazat, Venusz tamogatasi 
u. 2. sz. alatti 
Haziorvosi Rendelo 

Fejlesztesi Csoport 
22.836.244,-Ft 

(elnyert) 
szerzodes 

megkotesre kerOlt, a 
komplex projekt 2009. 09.08
akadalymentesftese an zarul 

KMOP-2007-4.5.3 
jeW palyazat, a 
Hetszfnvirag 6voda 
komplex 
akadalymentesitese 

Fejlesztesi Csoport 
24.333.742,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre kerOlt, a 
projekt 2009. 09.08

an zarul 
INTERREG IVB. 
palyazati program: a 
volt Csepel Muvek 
terOlete fejlesztesi 
programjanak 
kidolgozasa 

Fejlesztesi Csoport 
2.828.375 eur6 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 
megkotese 

folyamatban van 

KMOP-2008-5.5.1/C 
Ady lak6telep 
integralt szocialis 
varosrehabilitaci6ja 

Csevak 2rt. 
974 339 677 Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 
megkotese 

folyamatban van 

, 

KMOP-2008-5.2.2/B 
Funkci6bovfto 
rehabilitaci6 

Csevak 2rt. 
698.301.342,-Ft 

(igenyelt) 

A palyazat az 
ertekeles soran nem 
.nyert tamogatast 

KMOP-2008-2.1.1/B 
BelterOleti utak 
fejlesztese 

Csevak 2rt. 130.222.859,-Ft 
(igenyelt) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 

meqkotesre kerOlt 
KMOP-2007-2.3.1/C A palyazat nyert, de 
Parkol6k es 
csom6pontok Csevak 2rt. 

171.094.958,-Ft a tamogatasi 
szerzodestol az 

fejlesztese Onkormanvzat elall 
KMOP-2007-3.3.1/B A palyazat nyert, a 
BelterOleti 
csapadekvfz- Csevak 2rt. 

142.165.800,-Ft 
(elnyert) 

projekt 
megval6sftasa 

elvezetes es gyujtes folyamatban van 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepOlesi 
onkormanyzati A palyazat nyert, a 
szilard burkolatu 
belterOleti kozutak Csevak 2rt. 

9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

projekt lezarult, a 
penzOgyi leszamolas 

burkolat felujftasanak folyamatban van 
tamogatasa: Arpad 
u. burkolat felujftasa 
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(0100050/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepOlesi 

I 

onkormanyzati 
szilard burkolatU 
belterOleti kozutak A palyazat nyert, a 
burkolat felujftasanak 
tamogatasa: Csevak Zrt. 

11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

projekt lezarult, a 
pemz(jgyi leszamolas 

Tancsics M. u. folyamatban van 
(Kolt6i A. u. - Ady E. 
ut kozott) burkolat 
felujftasa 
(0100051/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepOlEilsi 
onkormanyzati 
szilard burkolatU 
belterOleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: II .. 
Rak6czi F. ut (Kolt6i 
A. u. -Ady E. ut 

Csevak Zrt. 
5.706.882,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

pemzOgyi leszamolas 
folyamatban van 

kozott) bal palya 
burkolat felujitasa 
(0100047/08/U) 

KMRFT-TEUT-2008 
TelepOh§si 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belterOleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamcigatasa: Katona 
J. u. (Kassai u. -

Csevak Zrt. 
6.797.420,-Ft 

(elnyert) 

. A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzOgyi leszamolas 
folyamatban van 

DunadOl6 kozott) 
burkolat felujitasa 
(0100052/08/U) 
XXI. KerOlet Csepel 
Kiralymajor lak6telep 
kozponti park I. Otem 
jatsz6ter 

Csevak Zrt. 
14.500.000,-Ft 

(elnyert) 
A palyazat nyert, a 

projekt lezarult 
rekonstrukci6 
f6varosi palyazat 
KMOP-2007-4.6.1 
Kozoktatasi 
intezmenyek 
beruhazasainak 
tamogatasa - AI\t1K 

AMK 
224.236.000,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
muszaki atadas 

megtortent 
intezmenyfelujitasi 
palyazata 

Budapest, 2009.12.10. 

SzliJvik ZoltiJn 
strategiai fOmunkatars sk. 
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2 Testiileti iiLes kozotti idifszak beszamoloja - Csevak Zrt. 

Varosiizemeltetesi Igazgat6sag: 

I. Fenntartasi munkalatok 

Parkfenntartas 

A kozbeszerzesi eljarason nyertes vallalkoz6 a F6kert-Lian konzorcium volt. A 2009. evi 
koltsegvetesben szerepl6 el6iranyzat felhasznalasra kertilt, mar csak vizszamlak kifizetesere 
van lehet6seg. Az 6szi zoldfeliilet fenntartasi munkalatok elvegzesere a Kepvisel6-testtilet a 
szeptember 22-i tilesen 53 000 eFt-ot biztositott meg, mellyel kapcsolatos uj kozbeszerzesi 
eljaras nemsokara befejez6dik, az eredmenyhirdetes varhat6 id6pontja december 8. A 2009. 
evi viharkarral kapcsolatos koltsegek rendezesere irt el6terjesztesben foglaltakat november 
24-en a Kepvisel6-testtilet elfogadta. 

Fasorfenntartas 

A szerz6des szerint es a kiadott megrendelesek alapjan megfelel6 m6don es titemben zajlanak 
a munkalatok a F6kert Kft. altal. A 2009. majus 14-i Kepvisel6 testtileti tilesen elfogadott 
el6zetes kotelezettseg vallalas alapjan, a 2010., 2011. evi fasorfenntartasi feladat 
kozbeszerzesi eljarasanak el6keszitese folyamatban van. 

Tamariska domb fenntartasa 

A Csepeli Zold Kor Egyestilet volt felel6s a fenntartasi feladatert. A zoldfeltilet fenntartasi 
munkalatok befejez6dtek, a szerz6des szerinti felteteleket teljesitettek. 

Jatsz6terek id6szakos feliilvizsgalata 

A beerkezett 3 arajanlat koztil a SZAMEI Kft. adta a legkedvez6bbet. Az ellen6rzesi 
jegyz6konyvek atvizsgalasa befejez6dott, a vegszamla benyujtasa decemberben varhat6. 

Locsol6hal6zat karbantartasa, reszleges javitasa 

A beerkezett 3 arajanlat koztil az Olio Kft. adta a legkedvez6bbet. A szerz6des 2009. 
december 31-ig hatalyos. Az utols6 megrendeles alapjan a vallalkoz6 benyujtotta a 
vegszamlajat, mellyel kimeritette a rendelkezesre all6 keretOsszeget. A szerz6des szerinti 
felteteleket teljesitette a vallalkoz6. 

Kertiletben elOfordul6 parki berendezesek es burkolatok bontasa 

A beerkezett 3 arajanlat koztil a Setakert Kft. adta a legkedvez6bbet. Az utols6, kiadott 
bontasi munkalatok is befejez6dtek, melynek fedezetetil - a lapkoves jardak javitasa, p6tlasa 
feladat el6iranyzatab6l atcsoportositott osszeg, - 1 742 eFt szolgalt. 

Kutyafuttat6k es kutyapiszok-gvUjt6ladak tizemeltetese 

A kozbeszerzesen nyertes vallalkoz6 a Ko-Sar Kft. A fenntartasi es tizemeltetesi feladatok 
tovabbra is folyamatban vannak. A szerz6des 2009. december 31-ig hatalyos. Az el6zetes 
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kotelezettseg vallahis alapjan folyamatban van a 2010. evi uzemeltetesi feladat kozbeszerzesi 
eljarasanak e16keszftese. 

Graffiti eltavolitas 

A beerkezett 3 arajanlat kozUl az Ifotech Kft. adta a legkedvezobbet. A szerzodes 2009. 
december 31-ig hataIyos. Az utols6 megrendeles alapjan a vallalkoz6 benylijtotta a 
vegszamlcit, mellyel kimerftette a rendelkezesre a1l6 keret5sszeget. A szerz6des szerinti 
felteteleket teljesftette a vallalkoz6. 

Vi kutyapiszok-gyiiit6ladak kihelyezese 

A beerkezett 3 arajanlat kozul a Ko-Sar Kft. adta a legkedvez6bbet. A 45 db 
zacsk6adagol6val ellcitott kutyapiszok gyiijt6lada kihelyezese megt5rtent, a vegszamla 
kifizetesre kerUlt. A szerz6des szerinti felteteleket teljesftette a vallalkoz6. 

Lapkoves iardak iavftasa, p6tlasa, kiepftese 

A beerkezett 3 arajanlat kozUl a Setakert Kft. adta a legkedvez6bbet. A kiadott munkaIatok 
rendben befejez6dtek, az el6iranyzatb61 1 742 eFt atcsoportosftasra kerult a bontasi 
munkaIatok targyli feladatra. A szerz6des szerinti felteteleket teljesftettek, a vegszamlcit 
benylijtotta a vallalkoz6. 

Fap6tlas 

Kozbeszerzesi eljaras kereteben a nyertes ajanlattev6 a Harmat Kert Kft. A fak kiUltetesevel 
kapcsolatos megrendeles kiadasra kerult. Az ultetes befejezesi hatarideje 2009. december 15. 

Szok6klit fenntartas 

A beerkezett 3 arajanlat kozul a Lian Kft. adta a legkedvez6bbet. A teljesft6ssel kapcsolatos 
es szUkseges munkalatok befejez6dtek. A vallalkoz6 az uzemeltetes ideje alatt szerz6des 
szerint telj esftett. 

Hulladekszallftas 

A kiadott megrendelesek alapjan megfelel6 m6don es u.temben zajlanak a munkaIatok a Netta 
Kft. altaI. A szerz6des 2010. december 31-ig hataIyos. 

II. Varosgazdalkodasi feladatok 

Az alabbi feladatok tekinteteben megfelel6 m6don zajlanak az uzemeltetesi es fenntartasi 
munkaIatok. 

Mobil illemhelyek uzemeltetese 

Szent Imre teri illemhely uzemeltetes 

Kozteri 6rak uzemeltetese 
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K6zkifolyo kutak dija 

Lakotelepi mintapark mozgalom es hazunk taja 

A palyazaton nyertes hazak 2. iitemes elszamo1asa befejez6d6tt. A maradvany 6sszegb61 
ered6 uto1agos dijazas es az oklevelek atadasaval kapcso1atos e16keszitesi munkalatok 
folyamatban vannak. 

Tilto tablak keszitese, kihelyezese, potlasa, utcanev-tablak 

A beerkezett 3 arajanlat k6ztil a Contacto Bt. adta a legkedvez6bbet. A szerz6des 2009. 
december 31-ig hatalyos. Az 6sszeallitott muszaki tartalom kiadasa megt6rtent. A tab1ak 
leszallitasa decemberben varhato. 

III. Felujitasi feladatok 

Hollandi kutyafuttato 

A k6zbeszerzesen nyertes vallalkozo a Setakert Kft. A kutyafuttato kivitelezesi munkalatai 
befejez6dtek, aprobb hibak kijavitasa megt6rtent, a vegszamlat benyujtotta a vallalkozo. 

IV. Utfenntartas 

Utfenntartasi fe1adatok 

A k6zbeszerzesen nyertes valla1kozo az Euroaszfalt Kft. Az ut- jarda- arok, uttartozekok es 
f61dutfenntartasi munkalatok fo1yamatosak. A szerz6des 2009. december 31-ig hatalyos. Ezen 
fe1adatokra atcsoportositott 51 800 eFt 6sszeggel kapcsolatban az uj k6zbeszerzesi eljaras 
folyamatban van, december 9-en varhato a beerkezett ajanlatok bontasa. 

Lefolyastalan tertiletek viztelenitese 

A k6zbeszerzesen nyertes vallalkozo a Terra-Varoskut Kft. A szerz6des 2010. december 3l-ig 
hatalyos. Kertiletiink csatornazatlan melyterii1etein, a lefolyastalan tertileteken 6sszegyii16 
csapadekviz elszallitasa folyamatosan t6rtenik. 

Szikkasztorendszerek karbantartasa 

A k6zbeszerzesen nyertes vallalkozo a Farago es Fia Kft. A szerz6des 2010. december 3l-ig 
hatalyos. A szikkaszto kutak, viznyel6k, racsos folyokak tisztitasi munkaja folyamatosan 
t6rtenik. 

Olajfogo mutargy + szikkaszto mez6 karbantartasa 

A beszerzesen nyertes vallalkozo a Rocla Kft. A szerz6des 2009. december 3l-ig hatalyos. 
E1s6 tisztitas a nyar folyaman megt6rtent. A k6vetkez6 megrende1es kiadasa folyamatban van. 
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Beruhazasi Igazgat6sag: 

Tajekoztatom a Tisztelt KepviselO-testiiletet, hogy az epitesi beruhazasokkal kapcsolatos 
kozbeszerzesi eljarasok indit6 hirdetmenyei november 13.-t61 kezdve folyamatosan 
jelenek meg a Kozbeszerzesi Ertesitoben. 

Kozmiiepitesek 

Petz Ferenc utcai csapadekviz elvezetes es burkolatkorrekci6 
Kozmiiepitesek I. iitem 

Petz Ferenc utcai (Tamicshaz u.- Karacsony S. u. szakaszhatar kozott) csapadekviz elvezetes 
es burkolatkorrekci6ra vonatkoz6 kozbeszerzesi felhivas megjelent. Szerz6deskotes januarban 
varhat6. 

Budapest XXI. keriilet belteriileti csapadekviz-elvezeto projekt (KMOP 3.3.1-1B) 

A Budapest XXI. kertilet Csepel belternleti csapadekviz-elvezet6 rendszerenek fejlesztesere 
vonatkoz6an a kozbeszerzesi feladatok el6keszitese megtOrtent. A felteteles kozbeszerzesi 
eljarast decemberben inditjuk. A Pro Regi6 kepvisel6i ellen6rzest tartottak a palyazattak 
kapcsolatos feladatok vegrehajtasa erdekeben dec.Ol.-en. Hianyp6tlasi kotelezettsegtink van 
az eselyegyenUSsegi mutat6k igazolasa tekinteteben, melyhez kerttik a Polgarmesteri Hivatal 
Varosgazdalkodasi es Humanpolitikai Agazatanak adatszolgaltatas biztositasat. 

Kozmiiepitesek II. iitem 

A kozbeszerzesi hirdetmeny nov. 27.-en megjelent. 

Szennyviz csatornak epitese 

A Kiralyhag6 u.(Hollandi u.- Csorbat6i u.) Somly6i u.(Kiralyhag6 U.- Hollandi u.), Maria 
k.u.((Matra U.- Olyv u.) es Ady E. lit alatti atvezetes epitesi munkaira vonatkoz6an a 
kozbeszerzesi el6keszitesi feladatok befejez6dtek. A hirdetmeny feladasra kertilt.. 

Iv6 kutak epitese 

Kertiletiink 35 jatsz6teren valamint az Aruhaz es Szent Imre tereken iv6 kutak a hozzajuk . 
tartoz6 vezetek hal6zat kiepitesevel 201 O.evben kernl megval6sitasra. A kozbeszerzesi eljaras 
el6keszitesi munkai befejez6dtek. A hirdetmeny december h6napban feladasra kernl. 

Cseresznyefa, es Szederfa utcak vizellatasa 

A Harosi tertileten a Cseresznyefa es Szederfa utcakban a vizvezetek kiepitesere vonatkoz6 
feladatok elvegzese folytat6dott. A tervezesi munkara a szerz6des megkotese folyamatban 
van. A vizjogi engedelyes tervek meglete utan a kivitelezes 2010. ev masodik feleben varhat6. 

Parkepites 
Lezajlott a Krizantem utcai kutyafuttat6val kapcsolatos lakossagi f6rum. A lakossagi 
kereseknek megfelel6en a terven m6dositunk. Folyamatban van az egyeztetes a tervez6vel. 
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Utepites 

Tervezesek: 

•	 A Varoskozpont es a Beke ter parkol6 epites es forgalomtechnikai tervek elkesziiltek 
hosszas lakossagi egyeztetessel hatraltatva - az engedelyeztetesi eljaras elindult. 

•	 A 2008 evi litepitesi tervek eseteben meg kiilonbozo hianyp6tlasok zajlanak az 
engedelyeztetesi eljarcls reszekent. A tervezo Kornyezetfejlesztes kft hatarideje lejart. 

•	 a 2009 evi littervezesek kozbeszerzesi eljarasa lezarult, a nyertes a Via Futura kft. lett. 
Az indit6 megbeszeles megtOrtent. 

Befejezodtek a KMRFT - TEUT -2008 a "Teleptilesi onkormanyzati szilard burkolatli
 
beltertileti kozutak burkolat-fellijitasanak tamogatasa" palyazaton elnyert tamogatassal a
 
burkolat-fellijitasok.
 

Az elszamolas egyeztetese elkezd6dott es november 30-ig lezarul. Az elszamolashoz tartoz6
 
december 02-an tartott ellen6rzes sikeresen megtOrtent.
 

A miiszaki atadas-atveteli eljarasok lezarultak a kotOtt felhasznalasli normativ tamogatas
 
ill. sajat forras biztositasaval az alabbi utcakban az litepitesi munkak.
 

Maramarosi u. (Vadgalamb u. - Maria k. u. kozott)
 
M6kus u. (Borz u. - Banka u. kozott)
 
NyUI u. (Zerge utca - Szarvas u. kozott)
 
Badacsonyi u. (Kovecses u. - Tarpataki u. kozott)
 
Olyv u. (Maria kiralyne u. - Varjli u. kozott)
 
Zerge u. (Nylil u. - Szarvas u. kozott)
 
Seregelyes u. (Maria kiralyne utca - Facanos u. kozott)
 

Elkesziilt az Uj Magyarorszag Fejlesztesi Terv Kozep- Magyarorszagi Operativ Program
 
tamogatasi rendszerehez benylijtott "Beltertileti utak fejlesztese Budapest XXI. kertilete,
 
Csepel tertileten" cimii KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049 jelii palyazat alapjan elnyert litepitesek
 
kivitelezese. A miiszaki atadas-atvetel es az elszamolasi iigyintezes megkezd6dott. Az
 
iinnepelyes zar6 rendezveny december 14-en (13 6rai kezdettel) a Polgarmesteri Hivatal
 
Nagytanacs Termeben keriil megrendezesre.
 

A program kereteben Csepel kozigazgatasi tertileten 10 litszakasz eptil az alabbi helyszineken:
 
1.	 Fiirjes utca (Szentmikl6si lit - Zerge utca kozott) 
2.	 R6ka utca (Szentmild6si lit - Fiirjes utca kozott) 
3.	 Deak Ferenc utca (Tancsics u. - Bajcsy Zs. u. kozott) 
4.	 Repkeny utca (Szent Istvan lit - Makkos u. kozott) 
5.	 Fecske utca (Szent Istvan lit-Varjli u. kozott) 
6.	 Komaromi utca (J6zsef A. u. - Katona J. u. kozott) 
7.	 Tarpataki utca (Szentmikl6si lit - Kiralyerdo utca kozott) 
8.	 Uzsoki utca (Szentmikl6si lit - Kiralyerdo utca kozott) 
9.	 Borz utca (Szent Istvan lit - Ordas u. kozott) 
10. Magyaradi utca (Szentmikl6si lit - Maria kiralyne utca kozott) 
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Forgalomtechnikai tervezesek: 

Szerz6dest kotOttUnk forgalomtechnikai tervezesekre a kozbeszerzesi eljanist megnyer6 
UVATERV Zrt.-vel, a tervezesek el6keszitesere az indit6 megbeszeles a tervez6vel 
megtortent, a tervezesek folyamatban vannak. 

A Csepel Kertvaros varosresz 30-as forgalomcsillapitott ovezet tervezesenek el6keszUletei 
megkezd6dtek. 

Forgalomtechnikai, varoskepjavit6 feladatok kivitelezese: 

Intezmenyek ele kerekpar taro16k telepitesere a csepeli intezmenyek vezet6i, kepvisel6k, 
polgarmester, az erintett irodak, agazatok vezet6i fele a tajekozat6 levelek kikUldesre 
keriiltek, jelenleg a beerkezett igenyek osszesitese, tovabbi egyeztetesek tartanak. A 
kozbeszerzesi eljaras el6keszitese megkezd6dott. 

Varoskep javit6 feladatok kozUI, 7 db d-Uhong6be tovabbi 1 db kombinalt (kosarlabda-foci) 
kapu, parkbutorok kihelyezesere (pad, szek, asztal, kerekpar taro16k, viragdezsak, 
szemetesek) ping-pong asztalok elhelyezesere a tajekoztat6 levelek a polgarmester ur, a 
kepvisel6k es a civil szervezetek reszere a tajekoztat6 levelek kik-uldesre ker-Ultek. A valaszok 
beerkezeset kovet6en tOrtenik az igenyek osszesitese es a kozbeszerzesi hirdetmeny 
decemberben feladasra keriil. 

Utburkolat fehijitas: 

A Kiss Janos altabornagy utca eszaki reszenek (Kolt6i Anna utcat61 eszakra es6 szakasza) 
burkolat felujitasara a kozbeszerzesi eljaras el6keszitese folyamatban van. 

Parkol6epites, gyalogos-atkelohelyepites, jardajavitasi feladatok: 

Parkol6epites, gyalogos-atkeI6helyepites, jardajavitasi faladatok kivitelezesere a
 
kozbeszerzesi eljaras lezarult. Az ertekeles zajlik.
 
Feladatok:
 

•	 Parkol6epites - Hollandi uthoz csatlakoztatva 2 helyen 
•	 Parkol6epites - Nevtelen utca menten (a II. Rak6czi Ferenc utr61 nyil6 Ady Endre 

utca es a Kolt6i Anna utca kozotti parhuzamos utca) 
•	 Gyalogos-atkel6hely epites - Ralc6czi teren a Temesvari utcanal 
•	 Jardajavitas a Szentmikl6si uton szakaszosan, a Csepeli uton a hianyz6 kerekparut es 

jarda epitese es a II. Rak6czi Ferenc ut menten a Lampas utca es a Facanos utca kozott 
jardaepites. 

Kozvilagitas: 

A kozvilagitasi feladatokra kotOtt szerz6des alapjan a kivitelezesek befejez6dtek.
 
Tovabbi kozvilagitasi feladatok el6keszitesei folyamatban vannak (helyszini szemlek,
 
ajanlatkeresek, ajanlatok feldolgozasa, szerz6des eI6keszites).
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Feladatok: 

• Erd6sor utcai lak6telepen 2 helyen 
• 148-as BKV buszjarat Csepeli REV vegallomas 
• Ovoda utca 1-8. sz. e16tti parko16k 
• Harosi teriilet 

Elkesziilt kozvilagitasi feladtok teritesmentes vagyonatadasa a BFFH reszere egyeztetes alatt 
van. 

Magasepites 
OSZI ellatasi korebe tartoz6 intezmenyek felujitasi munkak szerz6dese alairas alatt 
van. 

1. Karacsony Sandor Alt. Isk. tiizi viz-vezetek csereje 
2. Herman Ott6 Alt. Isk. kemenybontasa 
3. Karacsony Sandor Alt. Isk. mufiives sportudvar talajszerkezet feltarasa 

Karacsony Sandor Alt Isk. tet6-felujitasi munkakra az ajanlatokat varjuk. 
A kozbeszerzesi eljaras folyamatban van. 

1. Eotvos J. Alt. Isk. homlokzat-felujitas 
2. Muve16desi Intezmenyek bels6 atalakitasa-felujitasa 

Ket intezmeny tet6-felujitasi munkai befejez6dtek 
Oktatasi intezmenyek elektromos felujitasat mege16z6 helyszini allapotfelmeresre a 
szerz6des alairas alatt van 
Kemeny felujitasi munkakkal kapcsolatos e16irasok szigorodasa miatt 
szerz6desm6dositasra kertilt sor 

- Az intezmeny felujitasokkal kapcsolatos 2010 evi feladatok egyeztetese megtOrtent az 
OSZI igazgat6javal, f6mernokevel. 

- E16keszltetttik 11 db lakas felujitas kozbeszerzesehez a dokumentumokat. A Kepvise16
tesmleti dontes utan a hirdetmeny feladasra kerUlhet. 

- Az ahibbi beruhazasok elOkeszitese kezd6dijtt el: 

- Viztelenites megoldasa, mart aszfalt burkolat kialakitasa Vasas utca (Szab6 koz -
Hermelin utca kozotti) szakaszon 

- Templom utca burkolat-felujitasa 
- TanmUhely kozben jarda es parko16 kialakitas es utjavitas 
- Lampas utca eszaki oldalon (II. Rak6czi Ferenc ut - Csepeli ut kozott) 

gyalogjardalkerekparsav epites. 
- Forgalomcsillapitasra 5 db forgalomcsillapit6 ktiszobepites (Krizantem u. 2 db, 

lak6telepen 3 db) 
- Damjanich utca burkolat-felujitas (Liget es H6virag utcak kozott) 
- Jardafelujitasok: Aradi vertanuk u~a (Fatra es Tatra utcak kozott) Martinovics utca teljes 

szakaszan es a Damjanich utcaban szakaszosan tObb dm alatt.
 
- Tamariska domb kerites epites
 
- Kis J. altt. utca 21-23 dtihong6 felujitasa
 
- Tanuszoda felujitasi munkai
 
- Szent Lasz16 ter felujitasa
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Budapest, 2009. december 04. 

Zsihine Bara Eva 
beruha.zasi igazgat6 

Jogi Igazgat6sag: 

A legut6bbi SZLEB d6ntes alapjan megk6tOttiik az egyeves lakashasznalati
 
szerz6deseket.
 
Kialakitottuk dr. Kulcsfu D6raval a k6zbeszerzesek uj mintaszerz6deseit.
 
F6polgfumesteri felhivas nyoman polgarmesteri utasitasra leallitottuk az idei utols6 6t
 
kilakoltatast november h6napban.
 
A Rak6czi tOmb szavatossagi tigyeben a megbizott tigyved irasban benylijtotta az
 
igenyeinket a HEROSZ Zrt. fele.
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