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Tisztelt Képviselő-testület! 

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban
 
adok tájékoztatást:
 

2009. december 16.
 
A polgármester Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettessel, a főváros főépítészével és a Martinsa
 
Fadesa magyarországi képviselőivel tárgyalt az északi területtel kapcsolatos kérdésekről.
 

Kiállítás megnyitó a NebulArt Galériában
 
A "Karácsonyi fények és árnyak" című kiállítás rendhagyó megnyitóját tartották a Kölcsey Ferenc
 
Általános Iskola emeleti zsibongójában, melyet a csepeli általános iskolások helyszínen (fél kettőtől
 
folyamatosan) készült munkáiból rendeztek. A kiállítást Geisbühl Tünde festőművész - tanár nyitotta
 
meg. A műsorban felléptek az AMI színjáték tanszakos kölcseys diákjai.
 

Kerületi Sportegyesületek elnökeinek évzáró értekezlete
 
A Csepel SC Alapítvány Fittness Centerében megtartott értekezleten részt vett a legtöbb egyesület
 
vezetője, a diáksport vezetői és a szakbizottságok vezetői. Az évbúcsúztatón rövid beszédet tartott
 
Tóth Mihály polgármester, majd sor került "Az Év Csepeli Sportolója" és "Az Év Csepeli Sportvezetője"
 
címek átadására. Díjazva lettek azok a társadalmi aktívák is, akik az évben legtöbbet segédkeztek a
 
szabadidősport és diákolimpia versenyek megrendezésében, valamint díjakat kaptak a kerület
 
legeredményesebb egyesületei is.
 

"Az Év Csepeli Sportolója " címet kapta:
 
Mórádi Zsolt Csepeli Szabadidősport Egyesület
 
Gömbös László Csepeli Szabadidősport Egyesület
 
Veres Richárd Csepeli Szabadidősport Egyesület
 
Jároszkievicz Krisztián Csepeli Szabadidősport Egyesület
 

"Az Év Csepeli Utánpótlás Sportolója" címet kapta: 
Volein Viktor Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
 
Murvai Krisztina Csepeli Szabadidősport Egyesület
 

"Az Év Csepeli Sportvezetője" címet kapta:
 
Király István Csepeli Szabadidősport Egyesület elnöke, edzője
 

2009. december 17. 
Csepeli Nívódíj átadó ünnepség 
A Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében került sor a 2009-es Csepeli Nívódíjak átadására. M. 
Hajtun Zsuzsa, Oláh Zsolt és Szentkirályi Aladár, a Fasang Árpád Zeneiskola tanárainak komolyzenei 
műsorát követően Tóth Mihály polgármester adta át Pálffy Katalin szobrászművésznőnek és Becsei 
Dénesnek az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat nyugdíjba vonuló ágazatvezetőjének a 
díjakat. 

2009. december 18. 
--Kiállítás megnyitó a Csepel Galéria Művészetek Háza kertjében 

A Csepel Galéria kertjében Sárkány István, a galéria igazgatója és Ézsiás István szobrászművész 
köszöntőjét követően Hernádi Miklós író - művészetkritikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
munkatársa nyitotta meg az Európai Szoborpark - Csepel, nemzetközi szabadtéri szoborkiállítást. 

Karácsonyi Művésztanári Hangverseny
 
A Szent Imre téri Boldogasszony templomban tartották a Fasang Árpád Zeneiskola Karácsonyi
 
Művésztanári Hangversenyét, amelyen Praetorius, Handel, J. S. Bach, Renie, Schubert, Mozart,
 
Mendeissohn, Rachmaninov, Piazzola, Weber és Ralph Manuel művek csendültek fel a nagyszámú
 
közönség tetszése közepette.
 

2009. december 21.
 
A Kék Általános Iskola fennállásának 30. évfordulója alkalmából baráti beszélgetést szervezett az
 
iskola vezetése az iskola régi tanáraival, diákjaival, támogatóival.
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Kiállítás megnyitó a Csepel Galéria Művészetek Házában
 
A Csepel Galériában Beke László művészettörténész nyitotta meg Kovács Borbála "Falak, Rétegek"
 
című kiállítását. A képek digitális technológiával készültek. A tárlat január 29.-ig tekinthető meg.
 

2009. december 22. 
Ó - év Kupa Sakk verseny 
A Csepel SC szabadidősport termében 15 fő részvételével megrendezett esemény végeredménye: 
1. Vértes Zoltán, 2. Lőrincz László, 3. Traub Gyula 

2009. december 28. 
Pezsgő Kupa labdar(lgótorna 
A Csepel SC Alapítvány sportcsarnokában hetedik éve megrendezett teremiabdarúgó torna idén is 
nagy sikert aratott. Az eseményre meghívót kaptak a kerület sportegyesületei, a "kerületi szurkolók" 
csapatai is. A 15 csapattal megrendezett verseny végeredménye: 1. Lui, 2. Csepel Kerékpár, 3. 
Szabadkikötő SE. 

2010. január 5. 
Új év Kupa Sakk verseny: 
A Csepel SC szabadidősport termében 16 felnőtt, főleg nyugdíjasok részvételével megrendezett
 
esemény végeredménye: 1. Traub Gyula, 2. Borsos Dániel, 3. Diósi István
 

2010. január 6.
 
Közrendvédelmi beszélgetés keretei között tekintette át az önkormányzat vezetése az elhagyott
 
roncsautók elszállításával kapcsolatos teendőket. A feladat megoldásához szükséges jogi és
 
pénzügyi feltételek megteremtésével kapcsolatban a februári testületi ülésre készül előterjesztés.
 

Prokop Péter emléktábla avatás 
A csepeli Jézus Szíve templom melletti otthon homlokzatán emléktáblát avattak a római katolikus pap
 
festőművész és író születésének 91. évfordulóján. Az emléktáblát a FIDESZ kezdeményezésére
 
állították fel. Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Bábel Balázs kalocsai érsek, Spányi Antal
 
székesfehérvári püspök és Varga Lajos váci segédpüspök celebrált. Az emléktáblát képletesen
 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő leplezte le, aki köszönetet mondott Erdei Évának és a Prokop
 
Péter - díj kuratóriumának az emléktábláért. Avatóbeszédet mondott Szakolczay Lajos
 
irodalomtörténész, melyet követően koszorút helyezett el a polgármester és Horváth Gyula
 
alpolgármester, a Magyar irószövetség, a csepeli politikai, művészeti élet és a civil szervezetek
 
képviselői. A ceremónia végén elhangzott az otthon egyik lakójának ez alkalomra írott verse,
 
befejezésként Prokopp Mária művészettörténész professzor beszélt a művész munkásságáról, az
 
otthonban látható alkotásairól.
 

2010. január 7.
 
Az egy évvel ezelőtti kettös gyilkosság emlékére megemlékezést szervezett a Csepel-Szigeti
 
Szakközépiskola vezetése. A megemlékezésen többek között a polgármester mondott beszédet, majd
 
a képviselő-testület több tagja virágot helyezett el az elhunytak emléktáblájánál.
 

2010. január 9. 
Kiállítás megnyitó az Erdei Éva Galériában 
A Király-Erdei-Műhely szervezésében, az Erdei Éva Galériában Dr. Lőrincz Zoltán
 
művészettörténész, teológus nyitotta meg Molnár Edit akvarell festményeiböl rendezett kiállítást.
 

2010. január 12.
 
Nagysikerű felolvasó estet szervezett a Munkásotthon Olvasó Munkás Klubja. A résztvevők Papp
 
László posztumusz költő verseskötetének egy-egy verseit hallgathatták meg a Klub tagjainak, illetve
 
más előadó művészek tolmácsolásában.
 

2010. január 14. 
Kiállítás megnyitó a Mansfeld Péter Galériában 
A Mansfeld Péter Galériában Keppel Gyula, a galéria művészeti vezetője köszöntöjét követően Puha 
Ferenc festőművész nyitotta meg Kosch Péter grafikusművész bibliai ihletésű műveiből rendezett 
kiállítást. A megnyitón közreműködtek a Fasang Árpád Zeneiskola tanárai és növendékei. 
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OMISÁ vezetői értekezlet 
A Nagy Imre ÁMK színháztermében megtartott vezetői értekezleten Tóth Mihály polgármester röviden 
értékelte a 2009-es évet, szólt az előttünk álló feladatokról, valamint az OMISÁ vezetésében 
bekövetkezett változásokról. Becsei Dénes nyugdíjba vonulását követően Vukovich Zoltánt bízták meg 
az ágazatvezetői, Kecskés Ágnest pedig az ágazatvezető helyettesi feladatok ellátásával. Az 
értekezlet további részében Becsei Dénes, Vukovich Zoltán, Kecskés Ágnes, valamint az OSZI 
igazgatója Kiss István szólt a 201 O-es év feladatairól, aktuális kérdéseiről. 

Fasang Zenei Esték 
A Fasang Zenei Esték harmadik hangversenyeként Kósa Gábor ütőhangszeres művész vibrafon és
 
marimba szólóestjét rendezték meg a zeneiskolában. A koncerten Adeto, Bakfark, J. S. Bach, Mozart,
 
Wagner és Kósa Gábor műveknek és átiratoknak tapsolt a lelkes kőzönség.
 

2010. január 16.
 
dr. Kreisz Károly Csepel díszpolgára és felesége házasságuk 50. évfordulóját ünnepelte aPusoma
 
étteremben és az ünnepség keretében megerősítették fogadalmukat. Az ünnepség alkalmából a
 
polgármester köszöntötte a házaspárt és a résztvevőket.
 

JÁG szalagavató bál
 
A Csepel Sc. sportcsarnokában rendezték meg a Jedlik Ányos Gimnázium Szalagavató Bálját,
 
amelyen a hagyományos szalagtűzést és a versenytáncok bemutatóit követően óriási sikert arattak a
 
végzős osztályok kalinka, Rock 'N' Roll, charleston, és country nyitótáncai.
 

2010. január 18-21. 
Lezajlottak a januári testületi ülést megelőző bizottsági ülések. 

2010 január 19. 
Kiállítás megnyitó a Kék Iskola Galériában 
A Kék Iskola Galériában Geisbühl Tünde festőművész nyitotta meg Thuróczy Zoltán festőművész 

"Csatatér" című kiállítását. A tárlat február 11.-ig tekinthető meg. 

2010. január 21. 
Magyar Kultúra Napja - Csepeli kultúraközvetítők Ünnepe 
Onkormányzatunk a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nagy Imre ÁMK-ban rendezett ünnepségén a
 
Himnusz elhangzása után - melyet ez alkalommal Oláh Zsolt adott elő 1\1I. Hajtun Zsuzsa
 
zongorakíséretével- Rónaháti Sándorné, az intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket. Tóth
 
Mihály polgármester ünnepi beszédét követően zenés irodalmi összeállítás hangzott el kortárs csepeli
 
költők és írók műveiből, P. Papp Zoltán szerkesztésében, Bencze Ilona Jászai-díjas színművésznő és
 
Barbinek Péter szintén Jászai-díjas színművész előadásában. A műsorban a zenei betéteket Bolla
 
Gábor (szaxofon) és Orbán György (bőgő) szolgáltatta. Pohárköszöntőt mondott Zanati Béla az OKIS
 
bizottság elnöke.
 

Kiállítás megnyitó a Hricsovinyi Galériában
 
A Hricsovinyi Galériában Szentmártoni János József Attila - díjas költő nyitotta meg Kirják Miklós
 
festőművész "Haláltánc" cím ű kiállítását.
 

2010. január 22.
 
A Munkásotthon Olvasó Munkás Klubjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából Góg János Juhász
 
Gyula-díjas költő verseskötete került bemutatásra. A rendezvényen a költőt köszöntötte a kerület
 
polgármester is.
 

Kölcsey Nap a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 
Az iskola 15 évvel ezelőtt vette fel Kölcsey Ferenc nevét. ebből az alkalomból megkoszorúzták az
 
iskola bejáratánál található domborművet, majd ünnepi műsorral emlékeztek meg a költőről és a
 
Himnusz születéséről.
 

2010. január 23.
 
Jól sikerült a csepeli Sváb Bál, amely a hagyományoknak megfelelően az ÁMK-ban került
 
megrendezésre.
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•	 A SZLEB a 2010. január 18-i ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 
A Panel-program pályázaton 3 nyertes lakóépület esetében a bekerülési költség csökkenése 
miatt módosította a vissza nem térítendő támogatások összegét. 
Adósságkezelési szolgáltatás iránti kéreImeket bírált el. 

•	 Az OKISB a 2010. január 19-i ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 
A Karácsony Sándor Általános Iskola és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXI/1 Könyvtár 
2009. évi együttműködési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta. 
Elfogadta a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Munkásotthon 
Alapítvány között a 2009-es évre megkötött Támogatási Megállapodás közművelődési 

feladatok ellátására végrehajtásáról szóló beszámolót. 

•	 A PEKB a 2010. január 19-i ülésén saját hatáskörben 
A "Budapest XXI. Csepel Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, járdák 
üzemképessége és rendeltetésszerű használati állapotának megőrzése érdekében 
elvégzendő javítási, karbantartási szolgáltatások 2010-2011" tárgyú közbeszerzési eljárás ad
hoc bíráló bizottságába a következő bizottsági ülésig fenntartja a 2009. évben tett delegálását 
Somogyiné Zombori Katalin személyében. 

•	 A VKB a 2010. január 20-ai ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta a Csepel-Háros 
1., 2. és 3. szektor Kerületi Szabályozási Tervének programjáról: 

Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor Plútó utca - Körtefa utca - Budapest 
közigazgatási határa - 4076. sz. dűlőút és meghosszabbítása által határolt terület kerületi 
szabályozási terv program munkarész" című dokumentációban továbbtervezés alapjául 
elfogadja a "B" változatot, (8/B sz. melléklet), mely terület-felhasználási szempontból 
lakóterületi dominanciájú akként, hogya volt Duna TSZ intézményterületi (IZ keretövezet) 
besorolást kap; összhangban a TSZT-vel és az elfogadott programmal. . 

"Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 2. szektor II. Rákóczi Ferenc út - Lámpás utca 
Csepeli út - a Csepeli Köztemető déli határánál kialakítandó közterület által határolt terület 
kerületi szabályozási terv program munkarész" című dokumentációban továbbtervezés 
alapjául elfogadja az "A" változatot, (9/A sz. melléklet), mely esetben a tömbrész a Csepeli 
útról két helyről feltárt. 

"Budapest, XXI. kerület Csepel-Háros 3. szektor Körtefa utca - Plútó utca - Csepeli út 
Barackfa utca - Budapest Közigazgatási határa által határolt terület kerületi szabályozási terv 
program munkarész" című dokumentációban továbbtervezés alapjául elfogadja az "A" 
változatot, (10/A sz. melléklet), akként, hogya közúthálózatot differenciálás nélkül 12 m 
szélesre tervezi. 

KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

01.27. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 

14,30	 Idősügyi Tanács ülése. 

15 óra	 Holocaust Emléknap alkalmából megemlékezés, helyszín: a Petőfi téri 50. sz. 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola. 

01.28. 9 óra Honosítás. 

13 óra	 Bizottsági elnöki értekezlet. 

02.01. 10 óra Tisztségviselöi értekezlet. 

14 óra	 dr. Szeles Gábor jegyző fogadóórája. 

02.05. 16 óra Kertész Tibor-díj átadás a Rákóczi-kerti Civil Házban. 
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02.08.	 10 óra Tisztségviselői értekezlet.
 

14 óra Orosz Ferenc alpolgármester fogadóórája.
 

02.10.	 9 óra Ágazatvezetői értekezlet.
 

02.12-15.	 Rijekai Karnevál a csepeli csoport és Csepel Önkormányzata vezetőinek
 

részvételével.
 

02.13. 18 óra Eötvös Általános Iskola Alapítványi Bál.
 

02.15-18. Bizottsági ülések.
 

02.18.	 10 óra Gazdasági Kabinet ülése.
 

02.22.	 10 óra Tisztségviselői értekezlet.
 

13 óra Kerületi Érdekegyeztető Tanács ülése. 

02.23.	 9 óra Képviselő-testületi ülés.
 

Budapest, 2009. december 14. 
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Polgármesteri Hivatal 
ALJEGYZŐ 

1211 Buda est XXI. Szent Imre tér 10. 

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

l:Bl 1751 Bp., Pf. 85. if (1)-276-4660 Honlap: www.csepel.hu 
E-maii: bemadne.fi buda est21.hu Fax: 1 -276-4768 Portál: www.buda est21.hu 

Ügyintézö: Bemáclné dr.NÁ	 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.	 Az elmúlt időszakban a Kereskedelmi Csoport vonatkozásában
 
2 telepengedély kiadására,
 
6 telep bejelentésének tudomásulvételére,
 
1 telep megszŰllésének tudomásul vételére,
 

valamint 
3 üzlet működési engedélyének kiadására, 
50 esetben kereskedelmi tevékenység megkezdése bejelentésének 

tudomásulvételére, 
20 üzlet megszŰllésének tudomásulvételére, 

került sor. 

Helyszíni ellenőrzésre 2 telep esetében került sor, melyből 1 esetben munkavégzést 
nem tapasztaltak a kollégák:. A másik esetben a tevékenységet megtiltó határozat 
ellenére is munkavégzést tapasztaltak a telepen, így birság kiszabására került sor. 

2.	 Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői szombati munkanapokon 3 anyakönyvi 
eseménynél (házasságkötés) működtek közre. 

Folyamatban lévő közbeszerzések 

1.	 A Nagy Imre ÁMK felújítására elnyert EU-s támogatás felhasználásával 
kapcsolatban az "ÁMK - informatikai eszközök beszerzése" tárgyban indított 
megismételt eljárásban a második legjobb ajánlattevő által benyújtott jogorvoslati 
kérelemnek a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága helyt adott, az eljárás 



eredményét megsemmisítette. Az eljárásban hozott újabb ajánlatkérői döntés 
ismételten megtámadásra került az ajánlattevők által. A jogorvoslati eljárásban a 
Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága az ajánlattevő jogorvoslati kérelmét 
elutasította, így a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. 

2.	 2009. november 20-án hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indult "Térfigyelő 

rendszer 7 kameraponttal történő bővítése, továbbá a bővítés miatti rekonstrukciós 
munkák elvégzése" tárgyban. Az eljárásban egy, a térfigyelő rendszer bővítését és 
karbantartását a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő, az 
ERANDa Kft. került meghívásra. Az eljárás eredménye kihirdetésre került, a 
szerződést a felek megkötötték. 

3.	 2009. november 24. napján általános egyszerű eljárás indult a Polgármesteri Hivatal 
Nagytanácstermének felújítási munkái tárgyban. Az eljárás nyertese az E-Builder 
Kft. lett. A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. 

4.	 2009. december 3-án általános egyszerű eljárás indult "Budapest XXI. kerület Csepel 
RSD (Ráckevei-Soroksári-Dunaág) menti terület II. ütem KSZT felülvizsgálata és 
KSZT készítés" tárgyban. Az eljárásban az ajánlatok 2010. január 19. napján 
benyújtásra kerültek, azok értékelése folyamatban van. 

Városépítési Iroda 

1.	 2009 október 1. napjától a Városépítési Irodán felszabaduló magasépítési ügyintézői 

státusz betöltése sikertelenül végződött, így irodánk továbbra is egy fő 

létszárnhiánnyal dolgozik. 
2.	 Hatóságunkhoz a Budapest XXI. Jókai u. 33 és 35., valamint Ady Endre út 60. 

számú ingatlanokon a Lidl Magyarország Bt. kérelmére helyszíni szemlét tartottunk 
hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozóan. A helyszínen megállapítást nyert, 
hogyameglévő kereskedelmi épület felújítása nagyrészt befejeződött, valamint a 
bejelentés köteles építmények elbontásra kerültek. Megállapítható volt továbbá, hogy 
építtető az ingatlan két utcafrontján a korábban meglévő két gépkocsi behajtó helyén 
- útburkolat felújítással egyidejűleg újat alakított ki. A munkálathoz az építtető 

közútkezelői engedélyt nem kért a helyi közútkezelőtől. 

3.	 Budapest XXI. Színesfém u. 23. szám alatti ingatlanon a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal által kiadott építési engedély alapján elkészült egy új 
üzemanyagtöltő állomás. A kereskedelmi engedélyezési eljárás során hatóságunk 
helyszíni ellenőrzést végzett és megindította saját építésügyi hatósági eljárását, mivel 
a használatbavételi engedély még nem volt kiadva az építményekre. 

4.	 Budapest XXI. kerület Ady Endre u. 106. szám alatti ingatlanon meglévő épület, 
szakértői vélemény alapján, életveszélyes állapotúnak megállapított tűzfalára 

vonatkozólag elrendelt hatósági végrehajtást, illetve a kivitelezési munkák 
megkezdését, hatóságunk az időjárási körülmények, valamint a kivitelező kérésére 
egy későbbi időpontra kellett, hogy elhalassza. A végrehajtási munkák 
megkezdéséről hatóságunk ismételten döntést fog hozni. 

5.	 A Family House Kft. II-9619-2112009. számú határozattal építési engedélyt kapott a 
XXI. kerület Katona József u. 31. szám alatti ingatlanon építendő 2 db 27 lakásos 
társasházra vonatkozóan. 



Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 

1.	 Az Ügyfélszolgálati- és Okrnányiroda az egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézést 
megújult jogszabályi környezetben végzi, ügyfélgép kerül kihelyezésre az 
ügyféltérbe, ugyanis a vállalkozók január l-jétől bizonyos ügyeiket kizárólag 
elektronikus úton intézhetik. 

2.	 Az ügyiratokkal foglalkozó munkatársak új elosztásban kapják az ügyiratokat, 
teljesen megváltozott irattári terv szerint, de hátralék nélkül tudják feldolgozni az 
ügyfelek ügyeit. 

3.	 A gépjármű kereskedőkkel kapcsolatos eljárás is módosításra került, az eljárás az 
112010. (1.22.) Irodavezetői utasítás szerint folyik a továbbiakban. 

4.	 A rendszám, biankó okmány éves leltár elkészült és megküldésre került a Központi 
Hivatal részére. A leltár hibátlan, a korábbi évek gyakorlata szerint. 

5.	 Az év végi, két ünnep közötti ügyeleti ügyfélfogadás zökkenőmentesen lezajlott. 

Budapest, 2010. január 19. 

! 

~~ 
Bernádné dr. Faragó Ibolya 

aljegyző 



Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemeit 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 kivitelező re vonatkozó közbeszerzési eljárás
 
lefolytatását. A kiírás jan. 5-én megjelent, jan. 21-én lesz a helyszíni bejárás.
 

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.
 

l/l. INTERREG ReTinA projekt szakmai előrehaladása 

A volt Csepel Müvek 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. 
OS.31-ig felmerült és kifizetésre került költségeket. A 2009. október 5-6. között 
megrendezett nemzetközi nyitókonferenciával a program kezdetét vette. A tematikus 
munkacsoportok felkészítése 2010.01. 22-én lesz Mariborban. 

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 hozzáépített új bejáratot a 
vizesblokkokkal az ügyfelek birtokba vették. 



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 
befejezte, a tárgyalás a Közignél megtörtént, határozathozatal következik. 

VIII. Vénusz u. 2. sz. alatti Háziorvosi Rendelő és a Hétszínvirág Óvoda 
KMOP-2007-4.S.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 beadottlbeadásra kerülő önkormányzati pályázatok 
2007-2008-2009. 

Pályázatot 

Pályázati felhívás 
előkészítő 

szervezet ill. 
Igényelt vagy 

elnyert támogatás 
Pályázati eredmény 

szervezeti egység 
KMOP-2007-4.5.3 A pályázat nyert, a 
jelű pályázat, Vénusz támogatási 
u. 2. sz. alatti 
Háziorvosi Rendelő 

Fejlesztési Csoport 
22.S36.244,-Ft 

(elnyert) 
szerződés 

megkőtésre került, a 
komplex projekt 2009. 09.0S
akadálymentesítése án zárul 

KMOP-2007-4.5.3 
jelű pályázat, a 
Hétszínvirág óvoda 
komplex 
akadálymentesítése 

Fejlesztési Csoport 
24.333.742,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került, a 
projekt 2009. 09.0S

án zárul 
INTERREG IVB. 
pályázati program: a 
volt Csepel Művek 

területe fejlesztési 
programjának 
kidolgozása 

Fejlesztési Csoport 
2.S2S.375 euró 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése 
folyamatban van 

KMOP-200S-5.5.1/C 
Ady lakótelep 
integrált szociális 
városrehabilitációja 

Csevak Zrt. 
974 339 677 Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötése 
folyamatban van 

KMOP-200S-5.2.2/B 
Funkcióbővítő 

rehabilitáció 
Csevak Zrt. 

69S.301.342,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat az 
értékelés során nem 

nyert támogatást 

KMOP-200S-2.1 .1/B 
Belterületi utak 
fejlesztése 

Csevak Zrt. 
130.222.S59,-Ft 

(igényelt) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkötésre került 
KMOP-2007-2.3.1/C A pályázat nyert, de 
Parkolók és 
csomópontok Csevak Zrt. 

171.094.95S,-Ft a támogatási 
szerződéstől az 

fejlesztése Önkormányzat eláll 
KMOP-2007-3.3.1/B A pályázat nyert, a 
Belterületi 
csapadékvíz- Csevak Zrt. 

142.165.S00,-Ft 
(elnyert) 

projekt 
megvalósítása 

elvezetés és gyűjtés folyamatban van 
KMRFT-TEUT-200S 
Települési A pályázat nyert, a 
önkormányzati 
szilárd burkolatú Csevak Zrt. 

9.S60.096,-Ft 
(elnyert) 

projekt lezárult, a 
pénzügyi leszámolás 

belterületi közutak folyamatban van 
burkolat felújításának 
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támogatása: Árpád 
u. burkolat felújítása 
(01000S0/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak A pályázat nyert, a 
burkolat felújításának 
támogatása: 

Csevak Zrt. 
11.793.080,-Ft 

(elnyert) 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
Táncsics M. u. folyamatban van 
(Koltói A. u. - Ady E. 
út között) burkolat 
felújítása 
(01000S1/08/U) 
KM RFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: II. 
Rákóczi F. út (Koltói 
A. u. -Ady E. út 

Csevak Zrt. 
S.706.882,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
folyamatban van 

között) bal pálya 
burkolat felújítása 
(0100047/08/U) 

KMRFT-TEUT-2008 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: Katona 
J. u. (Kassai u. -

Csevak Zrt. 
6.797.420,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
folyamatban van 

Dunadülő között) 
burkolat felújítása 
(01000S2/08/U) 
XXI. Kerület Csepel 
Királymajor lakótelep 
központi park I. ütem 
játszótér 

Csevak Zrt. 
14.S00.000,-Ft 

(elnyert) 
A pályázat nyert, a 

projekt lezárult 
rekonstrukció 
fővárosi pályázat 
KMOP-2007-4.6.1 
Közoktatási 
intézmények 
beruházásainak 
támogatása - ÁM K 

ÁMK 
224.236.000,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
műszaki átadás 

megtörtént 
intézményfelújítási 
pályázata 

Budapest, 2010.01.19. 

Sz/ávik Zoltán 
stratégiai fömunkatárs sk. 
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A CSEVAK Zrt. két testületi ülés közötti időszakának beszámolója 

(2009. december 15. - 2010. január 26.) 

I. Fenntartási munkálatok 

Parkfenntartás 

A közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó a Főkert-Lián konzorcium volt. A 2009. évi 
keretösszeg kimerítése miatt 2009. szeptember IS-től már nem adtunk ki feladatokat. A 
további zöldfelület fenntartási munkálatok elvégzésére a Képviselő-testület a szeptember 22-i 
ülésén 53 OOO eFt-ot biztosított még, mellyel kapcsolatos közbeszerzési eljárás befejeződött, a 
szerződés december 21-én aláírásra került. A Főkert-Zöfe konzorcium ezek után megkezdte a 
parkfenntartási munkálatokat, a téli feladatok kiadásra kerültek. A lombszállítási és a 
hóeltakarítási ill., a síkosságmentesítési munkákat a vállalkozó a két ünnep között is végezte. 
A 2009. évi viharkárral kapcsolatos költségek rendezésére írt előterjesztésben foglaltakat 
november 24-én a Képviselő-testület elfogadta. 

Fasorfenntartás 

A 2009. december 31-ig hatályos vállalkozói szerződés szerint és a kiadott megrendelések 
alapján megfelelő módon és ütemben zajlottak a munkálatok a Főkert Kft. által, a 
decemberben kiadott munkálatok elvégzése után, januárban várható az utolsó számla 
kifizetése. A 2009. május l4-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott előzetes kötelezettség 
vállalás alapján, a 2010., 2011. évi fasorfenntartási feladat közbeszerzési eljárása 
folyamatban van és február ll-én várható az eredményhirdetés. 

Tamariska-domb fenntartása 

A Csepeli Zöld Kör Egyesület volt felelős a fenntartási feladatért. A zöldfelület fenntartási 
munkálatok befejeződtek, a 2009. december 31-ig hatályos szerződés szerinti feltételeket 
teljesítették. 

Játszóterek időszakos felülvizsgálata 

A játszóeszközökkel kapcsolatos minőségellenőrzési feladatokat a Szamei Kft. végezte. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyvek átvizsgálása befejeződött, a végszámla decemberben kifizetésre 
került. 

Meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái 

A Szamei Kft. által készített jegyzőkönyvek alapján a műszaki tartalom összeállítása 
elkészült, mely szerint a szükséges fedezet összesen a következő lenne: 43.000 eFt a 
dühöngők átalakítására és 13.000 eFt ajátszóterekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére. Ezen 
feladatokkal kapcsolatos javaslatot a 2010. évi költségvetés tervezetében szerepeltettük. A 
2009. évi keretösszeget áthúzódóként jeleztük, mely tartalmazza a korábbi rongálásokból 
adódó javítások, valamint a jegyzőkönyvek alapján meghatározott feladatok egy kisebb 
részének a költségét is. A beérkezett 3 árajánlat szerint a Kompan Képviselet adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. 



Locsolóhálózat karbantartása, részleges javítása 

Az ülio Kft. akiadott feladatok alapján és a 2009. december 31-ig szóló szerződés szerint 
kimerítette a rendelkezésre álló 2009. évi keretösszeget. A szerződés szerinti feltételeket 
teljesítette a vállalkozó. 

Kerületben előforduló parki berendezések, burkolatok bontása és lapköves járdák javítása, 
pótlása, kiépítése 

A beszerzési eljárás során a Sétakert Kft.- vel kötött szerződés 2009. december 31-ig volt 
hatályos. A feladat keretösszege a bontás tekintetében 4.000 eFt, a lapköves járda témában 
4.500 eFt volt. A lapköves feladat évközi maradvány összege 1.742 eFt átcsoportosításra 
került a bontási feladatra. A vállalkozó elvégezte a kiadott feladatokat, a 2009. évi 
keretösszeg felhasználásra került. 

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése 

A közbeszerzésen nyertes Ko-Sár Kft.- vel kötött szerződés 2009. december 31-ig volt 
hatályos. Az előzetes kötelezettség vállalás alapján folyamatban van a 2010. évi üzemeltetési 
feladat közbeszerzési eljárása. 

Graffiti eltávolítás 

A beérkezett 3 árajánlat közül az Ifotech Kft. adta a legkedvezőbbet. A szerződés 2009. 
december 31-én lejárt. A vállalkozó elvégezte a kiadott feladatokat, a végszámla kifizetésre 
került. A szerződés szerinti feltételeket teljesítette a vállalkozó. 

Új kutyapiszok-gYŰjtőládákkihelyezése 

A beszerzési eljáráson nyertes Ko-Sár Kft. elvégezte a 45 db zacskóadagolóval ellátott 
kutyapiszok gyűjtőláda kihelyezését, a végszámla kifizetésre került. 

Szökőkút fenntartás 

A Lián Kft. elvégezte a téliesítéssel kapcsolatos és szükséges feladatokat. A vállalkozó az 
üzemeltetés ideje alatt szerződés szerint teljesített. 

Fapótlás 

Közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevő a Harmat Kert Kft. Az ültetés befejezési 
határideje 2009. december 15. volt. A feladat során 396 db fa ültetése megtörtént. A 
végszámla kifizetése januárban várható, melyet úthúzódóként jeleztünk. 

Hulladékszállítás 

A közbeszerzési eljárás során a Netta Kft.- vel kötött szerződés 2010. december 31-ig szól. A 
kiadott megrendelések alapján megfelelő módon és ütemben zajlanak a munkálatok. 



Lakótelepi Mintapark Mozgalom és Házunk Tája pályázat 

2009.-ben 110 társasház nyert a pályázaton. A számlák elszámolása két fázisban történt, 
június 30-ig, illetve október 1. - november 10. között. 2010. évre áthúzódó összeg jutalom 
formájában kerül majd kifizetésre, melynek elszámolási határideje 2010. március 31. 

II. Városgazdálkodási feladatok 

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

Mobil illemhelyek üzemeltetése - szerződés 2010. december 31-ig hatályos 

Köztéri órák üzemeltetése - határozatlan idejű szerződés 

Közkifolyó kutak díja - határozatlan idejű szerződés 

Szent Imre téri illemhely üzemeltetés 

A Szent Imre téri illemhely üzemeltetésére vonatkozóan az Il-Net Kht.-vel határozatlan idejű 

szerződés van kötve, de a cég végelszámolás alatt áll, melynek eredményeképpen megkezdtük 
a kapcsolatfelvételt a jogutóddal, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel. 

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása, utcanév-táblák 

A Contacto Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződés 2009. december 31-ig volt 
hatályos, de szerződésmódosításra volt szükség az ünnepi időszak miatt. A teljes műszaki 

tartalom kiadása megtörtént. A második ütemben kiadott táblák leszállítása januárban várható. 

Zajvédőfal fenntartás, gyalogoshíd fenntartás 

A beszerzési eljáráson nyertes Kifesz Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A gyalogos híd 
fenntartásával kapcsolatos feladatokat elvégezte a végszámla kifizetése decemberben 
megtörtént. 

III. Útfenntartás 

Útfenntartási feladatok 

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó az Euroaszfalt Kft. A szerződés 2009. december 31-ig 
volt hatályos, az addig kiadott munkálatokat a vállalkozó rendben, szerződés szerint 
elvégezte, az utolsó számla kifizetése januárban várható, melyet áthúzódókéntjeleztünk. Ezen 
feladatokra átcsoportosított 51.800 eFt- tal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás befejeződött, 

a szerződés aláírása jelenleg folyamatban van, a nyertes ajánlattevő a Mélyközép Kft. 



Lefolyástalan területek víztelenítése 

A Terra-Városkút Kft.- vel kötött szerződés 2010. december 31-ig hatályos. Kerületünk 
csatomázatlan mélyterületein, a lefolyástalan területeken összegyűlő csapadékvíz elszállítása 
folyamatosan történik. 

Szikkasztórendszerek karbantartása 

A Faragó és Fia Kft.- vel kötött szerződés ugyancsak 2010. december 31-ig hatályos. A 
szikkasztó kutak, víznyelők, rácsos folyókák tisztítási munkája folyamatosan történik. 

Olajfogó műtárgy + szikkasztó mező karbantartása 

Az árajániatok közül a Rok-Ia Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A szerződésben foglalt 
mindkét tisztítási és karbantartási feladatokat elvégezte, a végszámla kifizetése januárban 
várható, melyet áthúzódóként jeleztünk. 

A Beruházási Igazgatóság területéről: 

Közműépítések 

Petz Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés és burkolatkorrekció 
Közműépítések I. ütem 

Petz Ferenc utcai (Tanácsház u.- Karácsony S. u. szakaszhatár között) csapadékvíz elvezetés 
és burkolatkorrekcióra vonatkozó Kivitelezői árajánlatok összegei meghaladták az 
önkormányzatunk által erre a feladatra meghatározott pénzügyi keretet. Ezért az Ajánlattevők 

részére új meghívásos eljárás kerüllefolytatásra. 

Budapest XXI. kerület belterületi csapadékvíz-elvezető projekt (KMOP 3.3.1-1B) 

A Budapest XXI. kerület Csepel belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére 
vonatkozóan a közbeszerzési felhívás megjelent a közbeszerzési értesítőben. A Pro Régió 
képviselői helyszíni ellenőrzést tartottak a pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtása 
érdekében 2009.dec.01.-én. Hiánypótlási kötelezettségünknek az esélyegyenlőségi mutatók 
igazolása tekintetében eleget tettünk, melyet a Pro Régió elfogadott. 

Közműépítések II. ütem 

Tárgyi beruházás kivitelezésére a közbeszerzésre beadott pályázatok értékelése zajlik. 

Szennyvíz csatornák építése 

A Királyhágó u.(Hollandi u.- Csorbatói u.) Somlyói u.(Királyhágó u.- Hollandi u.), Mária 
k.u.((Mátra u.- Ölyv u.) és Ady E. út alatti átvezetés építési munkáira vonatkozóan a 
hirdetmény megjelent a közbeszerzési értesítőben ,az értékelés folyamatban van. 



Ívó kutak építése 

Kerületünk 35 játszóterén valamint az Áruház és Szent Imre tereken ívó kutak a hozzájuk 
tartozó vezeték hálózat kiépítésével 2010. évben kerül megvalósításra. A közbeszerzési 
eljárás előkészítési munkái folyamatban vannak. A hirdetmény várhatóan 2010. február 
hónapban jelenik meg a közbeszerzési értesítőben. 

Cseresznyefa, és Szederfa utcák vízellátása 

A Hárosi területen a Cseresznyefa és Szederfa utcákban a vízvezeték kiépítésére vonatkozó 
feladatok elvégzése folytatódott. A tervezési munkára a szerződés megkötése folyamatban 
van. A vízjogi engedélyes tervek megléte után a kivitelezés 2010. év második felében várható. 

Parképítés 

Lezajlott a Krizantém utcai kutyafuttatóval kapcsolatos lakossági fórum. A lakossági 
kéréseknek megfelelően a terven módosítunk. Folyamatban van a tervezés. 

Útépítés 

Tervezések: 

•	 A Városközpont és a Béke tér parkoló építés és forgalomtechnikai tervek elkészültek 
hosszas lakossági egyeztetéssel hátráltatva - az engedélyeztetési eljárás zajlik. 

•	 A 2008 évi útépítési tervek esetében még különböző hiánypótlások zajlanak az 
engedélyeztetési eljárás részeként. A tervező Kömyezetfejlesztés kft határideje lejárt. 

•	 a 2009 évi úttervezések közbeszerzési eljárása lezárult, a nyertes a Via Futura kft lett. 
A tervezés folyamatban. 

Befejeződtek a KMRFT - TEÚT -2008 a "Települési önkormányzati szilárd burkolatú
 
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása" pályázaton elnyert támogatással a
 
burkolat-felújítások. Az elszámolás és az átutalás megtörtént.
 

A műszaki átadás-átvételi eljárások lezáruitak 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)
 

Megtörtént 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
 



ünnepélyes záró rendezvénye december 14-én. A kiviteli költség csökkenése miatt a 
támogatási szerződést módosítani kell, az előkészítése megtörtént. Az elszámolás folyamatban 
van. 

A program keretében Csepel közigazgatási területén 10 útszakasz épül az alábbi helyszíneken: 
l.	 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) 
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) 

Forgalomtechnikai tervezések: 

A tervezések folyamatban vannak. 

Az Erdősor úti lakótelep forgalomtechnikai felülvizsgálatát január 27.-én helyszíni bejárással 
megkezdjük. 

A Csepel Kertváros városrész 30-as forgalomcsillapított övezet tervezésével kapcsolatban a 
Fővárosi Önkormányzat képviselőivel egyeztetünkjanuár utolsó hetében. 

Forgalomtechnikai, városképjavító feladatok kivitelezése: 

A kerékpáros klubbal egyeztetünk január 22.-én a kerékpártárolók kihelyezésével 
kapcsolatban. A közbeszerzés feladás előtt áll. 

Útburkolat felújítás: 

A Kiss János altábornagy utca északi részének (Koltói Anna utcától északra eső szakasza) 
burkolat felújítására a közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. 

Parkolóépítés, gyalogos-átkelőhelyépítés, járdajavítási feladatok: 

A Martinász utcai gyalogátkelőhely átadására január 27.-én megtörténik 

Parkoló építés, gyalogos-átkelőhelyépítés, járdajavítási faladatokhoz a munkaterület átadására 
február l.-én kerül sor. 

Feladatok: 
•	 Parkolóépítés - Hollandi úthoz csatlakoztatva 2 helyen 
•	 Parkolóépítés - Névtelen utca mentén (a II. Rákóczi Ferenc útról nyíló Ady Endre 

utca és a Koltói Anna utca közötti párhuzamos utca) 
•	 Gyalogos-átkelőhely építés - Rákóczi téren a Temesvári utcánál 



•	 Járdajavítás a Szentmiklósi úton szakaszosan, a Csepeli úton a hiányzó kerékpárút és 
járda építése és a II. Rákóczi Ferenc út mentén a Lámpás utca és a Fácános utca között 
járdaépítés. 

Közvilágítás: 

Az ajánlatkérések bekérését követően a szerződések előkészítése folyamatban van. 
Feladatok: 

•	 Erdősor utcai lakótelepen 2 helyen 
•	 l48-as BKV buszjárat Csepeli RÉv végállomás 
•	 Óvoda utca l-8. sz. előtti parkolók tervezése 

Magasépítés 

OSZI ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkák 
Karácsony Sándor Ált. Isk. tűzi víz-vezeték cseréje megtörtént 
Herman Ottó Ált. Isk. kéménybontása megtörtént 
Karácsony Sándor Ált. Isk. műfüves sportudvar talajszerkezet feltárása megtörtént 
Karácsony Sándor Ált Isk. tető-felújítási munkákra a szerződést megkötöttük 
Eötvös 1. Ált. Isk. homlokzat-felújítás a közbeszerzés lezárult. 
Művelődési Intézmények belső átalakítása-felújítása munkaterület átadás időpontját 

kitűztük 

Oktatási intézmények elektromos felújítását megelőző helyszíni állapotfelmérése 
folyamatban van 
Kémény felújítási munkákkal kapcsolatos előírások szigorodása miatt 
szerződésmódosításmegtörtént, a munkák elkezdődtek 

Lakás és nem lakás célú helyiségek 

- Előkészítettük II db lakás felújítására az ajánlatkérés megtörtént a csökkentett műszaki 

tartalomra. 
- Előkészítettük a Tanácsház utca -II. Rákóczi F. út sarkánállévő és az Ady Endre u. 100. 

alatti ingatlanok bontását. Szerződéstervezetet átadtuk, műszaki tartalom leírása a 
Közbeszerzési Csoportnak átadásra került, az árazatlan költségvetés új formátumra való 
átírása megtörtént. 

- Az alábbi beruházások előkészítése kezdődött el: 

- Víztelenítés megoldása, mart aszfalt burkolat kialakítása Vasas utca (Szabó köz -
Hermelin utca közötti) szakaszon terve leszállításra került. 

- Templom utca burkolat-felújítása terve leszállításra került 
- Tanműhely közben járda és parkoló kialakítás és útjavítás terve leszállításra került 
- Lámpás utca északi oldalon (II. Rákóczi Ferenc út - Csepeli út között) 

gyalogjárda/kerékpársáv tervezése egyeztetés alatt 
- Járdafelújítások: Aradi vértanúk útja (Fátra és Tátra utcák között) Martinovics utca teljes 

szakaszán és a Damjanich utcában szakaszosan több cím alatt - a felmérés pontosításra 
került 



- Tamariska dombkerítés építés - a geodéziai felmérésre a szerződéskötés folyamatban 
van 

- Kis J. altt. utca 21-23 dühöngő felújítása terve leszállításra került. 
- Szent László tér felújítása tárgyában az ajánlatkéréseket követően a szerződéskötés 

folyamatban van. 

Városfeilesztési Igazgatóság által végzett- tevékenységekről 

l. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja című, KMOP-5.1.1IC-2f-2009-0004
 
azonosítószámú pályázat:
 
Az építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési kiírás megtörtént az ajánlattételi
 
határidő 2010. február 3. Várható szerződéskötés 2010. 03. Ol. Közbeszerzési bejárás,
 
helyszíni szemle 2010. január l 8-án lezajlott.
 
A konzorciumi tagokkal kötendő együttműködési megállapodások elkészültek.
 
Az építési beruházással kapcsolatos - magasépítési, valamint elektromos, műszaki,
 

parképítési munkák - műszaki ellenőri ajánlatkérése megtörtént. Az ajánlatok beérkezésének
 
határideje: 2010. január 25.
 
2. Egyéb Városfejlesztési Igazgatóságot érintő feladatok:
 
2a. Szállító utcai, 209961125 hrsz-ú ingatlan - Tulajdonosi Bizottsági döntés szerinti 

telekmegosztása jelenleg építéshatósági engedélyezés alatt. Közműszolgáltatói hozzájárulások
 
beszerzése miatt húzodik.
 
2b. Gyömbér utca l. című ingatlan oktatási nevelési célú hasznosítása: pályázatra felhívásra
 
érvénye ajánlat nem érkezett, új pályázati kiírás megtörtént. Ajánlattételi határidő: 2010.
 
január 25.
 
2c. 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.
 
2d. II. Rákóczi Ferenc út 212. ingatlan elővásárlási joggal nem élésről az érintetteket
 
kiértesítettük. Az új tulajdonos az önkormányzati ingatlanrészre vonatkozó vételi ajánlatát,
 
valamint a bontási engedélyhez hozzájárulás kérését felénk benyújtotta. Előterjesztéssel
 

kapcsolatos adatgyűjtés folyamatban.
 
2e. Cirmos sétány 4. ingatlancsere előterjesztés előkészítése - ingatlan jogi státuszának
 
rendezése megtörtén, azonban csak az ingatlanok független értékbecslési kérdésének
 
rendezése után vihető az anyag a Képviselő-testület elé.
 
2f. 2009. decemberében új szociális város rehabilitációs pályázati kiírást tett közzé a Nemzeti
 
Fejlesztési Ügynökség. Az új rehabilitációs pályázattal kapcsolatban előterjesztést
 
készíttettünk, melyet remélhetően a Képviselő-testület 2010. januárjában megtárgyal. A KSH
 
felé irábnyúló adatkérés megtörtént.
 
2g. a Hárosi átemelők létesítésével, 213224 hrsz-ú fóldrészlettel kapcsolatos ingatlanvétel
 
ingatlan-nyilvántartás felé történő benyújtása - Önkormányzatunk tulajdonjogának bejegyzés
 
kérése - megtörtént.
 

Gazdasági Igazgatóságot érintően az alábbi feladatok voltak: 

2010. évi költségvetési tervhez adatszolgáltatás a Városgazdálkodási Ágazat felé 
(számadatok, rövid szöveges indoklással) 
2010. évre áthúzódó kötelezettségekről kimutatás készítése a Városgazdálkodási 
Ágazat felé 



Vagyonkezelési megállapodás alapján 2009. dec. havi elszámolás készítése 
CSEVAK Zrt saját tevékenységéhez kapcsolódóan eszközök leltározása előtti 

selejtezése 
Integrált vállalat irányítási rendszer kialakításának további folytatása, melyhez 
kapcsolódóan a nem szociális bérlakás számlázása 2010. január hónapban már új 
modulban történt. 

2010. január 20. 
Tisztelettel: 

Halász István 
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakról 

december 16. 
A FŐTÁV Zrt. megbízása alapján, a Reál-Energo Nova Kft. által készülő stratégiai távhővezeték
 
nyomvonal változatok egyeztetése volt a Csepeli Erőmű és Corvin csomópont közötti szakaszon,
 
főépítész és tervező bevonásával: a Gerincút és az egyéb közmű fejlesztésekkel való összehangolás és
 
a legoptimálisabb megoldás kiválasztása céljából.
 
***
 

december 18. 
Gerincút beruházás és közműfejlesztések összehangolására főépítész és CSEVAK Zrt. beruházási 
igazgatója részvételével Csepel egész területére vonatkozóan a tervező cégek bevonásával egyeztetés 
történt. Jelenlévők megállapodtak, hogy a volt CSM területén 2010. január hónapban szükség szerint 
munkagödör feltárással ellenőrzik a jelenlegi közművezeték hálózatot, melynek eredménye alapján 
folytatják a terv egyeztetést. 

*** 
január 11. 
Az Csepel-Észak területére vonatkozó FSZKT módosítás lehetséges ütemezését tárgyaltuk meg három 
oldalúan (Főváros, Csepel, FADESA). FADESA új állásponttal állt elő, mely eltér a Főváros, Csepel 
és tervező részéről korábban felvázoltakkal, amely szerint I. ,II. ütemeknek jelentősebb 

infrastrukturális feltételük nincs. Tárgyalások folytatása szükséges, közös célunk a konszenzus 
megteremtése. 

*** 
január 12. 
A Duna Főutca projekt keretén belül szümpozion és kiállítás volt a FUGA Építészeti Központban. A 
Tervparádé a Duna-parti tervek bemutatására és megvitatására nyújtott lehetőséget, az érintett 
kerületek és települések polgármesterei és főépítészei, fővárosi főépítész és a témáért felelős fővárosi 

képviselő számára. 
A Városrendezési Iroda összefoglaló prezentációs tablókat készített, melyeket főépítész mutatott be 
Csepel képviseletében. 
Kiemeit akcióterületek: Csepel-Észak, Kis-Duna part és a Városközpont, volt Csepel Művek, 
Szabadkikötő. 

Főépítészi Irányító Testület iránymutatása alapján Stúdió Metropolitana szelektálja és állítja össze a 
kerületek, települések javaslataiból a "Duna Főutca" összehangolt projektjeit, mely a közeljövőben 

történik. 
*** 



január 18. 
Háros Kavicsos tó témában az érintett ingatlan tulajdonosok (közel 800 fő) képviseletével megbízottak 
főépítészi előzetes egyeztetést kezdeményeztek a jövőbeli fejlesztési, telekalakítási lehetőség 

tisztázására. 

*** 

január 19. 
Közbeszerzési bontás történt RSD II. KSZT tervezőjének kiválasztása tárgyában.
 
Négy ajánlat érkezett. Minden ajánlattevő részéről hiánypótlás szükséges. E miatt eredményhirdetés a
 
jövő héten várható.
 

*** 

Budapest, 2010. január 19. 

Tisztelettel: 
~---... 

Mellékietek: 
Beszámoló 0112010 sz beszámoló 
A K8ZT-k várható tárgyalási határidőkkel kiegészített táblázata 
Kerületi áttekintő térkép 



0112010. számú 

TÁJÉKOZTATÁS 
Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási területére hatályos rendezési eszközök
 

2009. évben történt felülvizsgálatáról, a jóváhagyott módosításokról, illetve
 
a készülő Kerületi Szabályozási Tervekről (KSZT)
 

Hivatkozással a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.l5.) Korm. rendelet 8.§ b) 
bekezdése előírtakra, mely szerint a főépítész "folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési 
eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló 
jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére" ezúton adok tájékoztatást Budapest 
XXI. kerület Csepel közigazgatási területére hatályos rendezési eszközök 2009. évben történt 
felülvizsgálatáról, a jóváhagyott módosításokról, illetve a készülő szabályozási tervekről. 

Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször 
módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendelet módosításáról Budapest XXI. ker. Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeleteket alkotta: 

24/2009. (VI. 18.) Kt. számú rendelet 
A II. Rákóczi Ferenc út - hrsz.: 200201 - Plútó utca és Csepeli út - valamint a hrsz.: 214010, 
hrsz.: 214011 telkek által határolt területre (II. Rákóczi Ferenc út menti köztemető területe) 
vonatkozó szabályozási terv száma: CSSZT-XXI-14 
A rendelet 2010. szeptember 30-án lép hatályba. 
A hatálybalépésig szükséges intézkedés megtételéről a 429/2009.(VI.18.) Kt. számú határozat 
került elfogadásra. 

30/2009. (IX. 22.) Kt. számú rendelet 
A Plútó utca - 4076. utca - közigazgatási határ - II. Rákóczi Ferenc út - 214008 és 214009 
hrsz-ú telkek déli határa által határolt területre (Háros területe) vonatkozó szabályozási terv 
száma: CSSZT-XXI-15 
A rendelet 2010. november 30. napján lép hatályba. 
A hatálybalépésig szükséges intézkedés megtételéről az 542-543/2009.(IX.22.) Kt. számú 
határozatok kerültek elfogadásra. 

Fenti két rendelet és KSZT hatálybalépésének feltétele az egyidejűleg elfogadott 
határozatok végrehajtása, mely nem tartozik a főépítész hatáskörébe. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy a határozatokban foglaltak meghiúsulása ellehetetlenítheti a 
hatálybaléptetést. 

33/2009. (IX. 22.) Kt. számú rendelet 
Az L4-K6-Kjelű kertvárosi lakóterület (Királyerdő) építési övezet paramétereinek módosítása céljából 
A rendelet 2009. december l-jén lépett hatályba. 

40/2009. (X. 20.) Kt. számú rendelet 
Képviselő-testület a 2009. szeptember 22-i ülésén az EU 2006/123IEK irányelvnek megfelelően 
áttekintette rendeleteit, azokat deregulálta, és megfelelő záradékkallátta el. E folyamat kapcsán került 
sor az Építési Szabályzatunkban a jogszabályi környezet felülvizsgálatára, különös tekintettel az "elvi 
építési engedély"-eljárásokra. A fenti irányelvvel összefüggésben, valamint a vizsgálat eredménye 
alapján tettünk javaslatot a városrendezést szabályozó 6/2002. (III.26.) Kt. számú, a CSVÉSZ-ről 
szóló rendelet áttekintésére és a szükséges módosítások átvezetésére. 



Egyidejűleg a rendeletalkotáskor a jogharmonizáció és az egységes szerkezetű szabályozás biztosítása 
érdekében a CSVÉSZ eddigi l. számú Függelékében felsorolt alábbi 5 db 2003. év december 31. előtt 
elfogadott városrendezési szabályrendelet hatályon kívül helyezése is megtörtént: 
- A 7/2000.(11I.22.) számú, BP. XXI. CSEPELI HÉV VÉGÁLLOMÁS ÉS KÖRNYEZETE KSZT 
- A 23/2000.(IX.26.) számú BP. XXI. CSEPEL, FRANCIA ÖBÖL - SZÁLLíTÓ ÚT ÉS KÖRNYÉKE 

KSZT 
- A 24/2000.(IX.26.) számú BP. XXI. CSEPEL, ERDÖSOR U. LAKÓTELEP - NYUSZI SÉTÁNY, 

213002/22 HRSZ TELEK KSZT 
- A 25/2000.(IX.26. )számú BP. XXI. CSEPELI SZABADKIKÖTŐ 210028/2 HRSZ TERÜLET 

KSZT 
- A 26/2000.(IX.26.) számú BP. XXI. CSEPEL, KOSSUTH L. U. - ADY E. U. - PŐLTENBERG 

U.,209675-209676-209731-209733 HRSZ-Ú TELKEK ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KSZT 

Továbbá az alábbi két rendelet hatályon kívül helyezésével együtt megtörtént a még aktuális és 
szükséges norma szövegrésznek és szabályozási tervnek a szabályrendeletbe való beillesztése: 
- A 37/2001.(XII.18.) számú BP. XXI. CSEPEL, RÓZSADOMB-DUNAPART KSZT 

(RÓZSADOMB I.) 

- A 4/2002.(11.26.) számú BP. XXI. CSEPEL, VIZTISZTITÓ MO ÉS KÖRNYEZETE ( DUNA
KERÜLETHATÁR -II. RÁKÓCZI F. ÚT -7274 U. KÖZÖTr! TERÜLET) KSZT 

Egyidejűleg a 6/2002. (III. 26.) Kt. számú rendeletet korábban módosító valamennyi alábbi 
rendelet hatályát vesztette, ezáltal biztosítva az egységes szerkezetbe rendezést:
 

- a 23/2008.(XI. 20.)
 
- a 14/2008. (V. 15.)
 
- a 25/2007. (VI. 19.)
 
- a 16/2007. (V. 15.)
 
- a 14/2007. (IV. 17.)
 
- a 33/2006. (XI. 7.)
 
- a 14/2006. (VI. 13.)
 
- a 8/2006. (III. 21.)
 
- az 1/2006. (I. 24.)
 
- a 33/2005. (XI. 22.)
 
- a 18/2005. (V. 17.)
 
- az 52/2004. (XII. 14.)
 
- a 44/2004. (XI. 16.)
 
- a 19/2004. (IV. 20.)
 
- a 912004. (III. 2.)
 
- a 37/2003. (XI. 25.)
 
- és a 17/2003. (VI. 24.).
 

A 40/2009. (X. 20.) Kt. számú rendelet 2009. november 1. napján lépett hatályba, és az azt 
követő napon hatályát vesztette, ezáltal biztosítva az egységes szerkezetbe rendezést. 
Mindezzel előállt a megváltozott magasabb rendű jogszabályokkal szinkronban lévő, az 
építésügyi hatósági eljárási gyakorlatot segítő helyi szabályozás. 

* * * 
Ezen kívül, ugyancsak az EU 20061123/EK irányelvnek való megfeleitetés érdekében, 
továbbá a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti és Igazgatási 
Monitoring Főosztályaészrevételei alapján felülvizsgáltuk az alábbi két rendeletet is: 

"Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló" többször módosított 2311995.(XI. 01.) Kt. 
számú rendeletünket. 

"A fakivágások pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló" többször módosított 
1611999.(VI. 22.) Kt. sz. rendeletünket. 



A magasabb szintű jogszabályok folyamatos jogderegulációjára tekintettel, de különösen azok 
2009. október l-én hatályba lépő változása miatt indokoltnak láttuk korábbi rendeletünk 
hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását: 

"Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló" 37/2009.(X. 20.) Kt. számú 
rendelet, 

"A közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról 
szóló" 38/2009.(X. 20.) Kt. számú rendelet. 

* * * 
Egyidejűleg ismertetem a tervezési folyamatban lévő Kerületi Szabályozási Tervi munkákat, 
melyek várhatóan a mellékelt ütemezés szerint folytathatók (1. sz. melléklet). 

Továbbá csatolom az áttekintő térképet, mely az egyes területek jelenlegi és jövőbeni 

szabályozási tervvel való lefedettségét mutatja (2. sz. melléklet). 

Budapest, 2010. január ..~ ... 



Folyamatban lévő szabályozási tervek! Étv. szerinti eliárása 1. sz. melléklet 
Etv. 9. § (6) Étv. 9.§ (2) FSZT-s elfogadás2009.okt. Határozat" Étv. 9.§ (3) FSZKT,TSZT Étv. 9. § (4) Kifüggesztés

előzetes terület Főv. várható hatálybaléptFinanszírozó1.előtti Étv. Tervező végl.állig.vél. módositás Főv. egyeztető Hajnóczy- állig.vél. 21 Kgy.jóváhag leghamarab etésképviselő- 45 nap Kgy. hatásköre tárgyalás 8 nap áll.főép.szerint bizottsági nap yás kell bi id6pontja testületi 30 nap 
Város

Erdősor úti ltp. 122-124/2009. 2009.okt.16-tól1. 8/2007. (I. 23.) Kt. IBIZA-Építő Kft. Teampannon - 2010. január KSzT (VI.17.)VKB megtörtént
Kft. 

Étv. 9.§ (3) bek. Várhatóan
Várhatóan 2010. Csepel-Észak FADESA Hungária államigazgatási FSZKT módosítás 2010.2. - BFVT Kft. januárban Főv. 2010. április (Fadesa) KSzT Zrt. egyeztetésre függvényében januárban Főv.34 Kgy. tárgyalja

kiküfdve Kgy. tárgyalja40/2009.(IV.1.) és 

111,112/2009. R)POHI
Étv. 9.§ (3) bek. 

Budapest XXI.(VI.17.) VKB Várhatóan 2010. ÜgyosztályokCsepel-Észak államigazgatási
3. kerület Csepel - VÁTI Kft. igen januárban Főv. döntése és FSZKT 2010. június igen(kelet) KSzT egyeztetésre

Önkormányzata Kgy. tárgyalja módosítás 
kiküfdve .. 

Csepel-Háros Budapest XXI. 
FSZKT módosítás 1.2,3 szektar -4. 1,2,3 szektorok BFVT Kft.kerület Csepel igen FSZKT 

függvényében 2010. június KSzT Önkormányzata 

Budapest XXI.MAHART 
72/2006. (VI. 22.) Állami főépítész terv átdolgozása

Szabadkikötő - kerület Csepel Mű-Hely Zrt.5. 2010. június igen
VKB kifogást emelt szükséges

KSzT Önkormányzata 
,', 

" " 

64-68/2009. (V.6.) 
592,594/2008. Csepel SCCsepel SC TSZT módosítás 

' FSZKT és TSZTTér-t-Rend Kft. 6. és 96-97/2009. ,igen, 2010. június Sporttelep KSzT (X.21.)Kt Alapítvány is szükséges 
(VI.I0.)VKB 

" , : 

Budapest XXI.
Csepel-Ófalu 605/2008. (X.18.) 145/2009. (IX.16.) Mű-Hely Zrt. 2009. dec-i VKB

7. kerület Csepel 2010. április 
KSzT Kt VKB ülésre megy 

Önkormányzata 

Határozat" Étv. 9.§ (2) elfogadásÉtv. 9. § (6) FSZT·s2009.okt. Étv. 9.§ (3) FSZKT, TSZT Étv. 9. § (4) hatálybalépt
Kifüggesztés terület Főv. várhatóelőzetesI-- Finanszírozó Tervező végl.állig.vél. módosítás Főv. egyeztető etés 60.1.utáni Étv. Hajnóczy Kgy.jóváhag leghamarab állig.vél.15

képviselő- 22 munkanap Kgy. hatásköre tárgyalás naponszerint bizottsági bi ídőpontjamunkanap áll.főép. 30 nap yás kell testületi 

83-85/2009. (V.6.) CsepeliCsepel III erőmü 2009.dec. Kt 
2010. júniusBFVT Kft.8. 

VKBKSzT (ATEL) Áramtermelő Kft.ülésre megy 

1::>0
Budapest XXI.436-447/2009. 

2010.(XI. 24) Kt. Közbeszerzés 
(VI.18.) Kt kerület Csepel 9. RSDII KSzT 

szeptemberhatározatok alatt
Önkormányzata 

FSZT-s 
terület Főv. 

határozatok 

2010. június 2009.dec-i VKB-ra MOL10. MOL terület KSzT Kgy.jóváhagy 
ás kell 



2. sz. melléklet 
BUDAPEST, XXI. KERÜLETRE ELKÉSZÜLT ÉS
 

JÓVÁHAGYOTT, VALAMINT FOLYAMATBAN LÉVŐ
 
SZABÁLYOZÁSI TERVEK
 

Jóváhagyott szabályozási tervek: 

6. CSSZT-XXI-19, BP. XXI. CSEPEL, RÓZSADOMB-DUNAPART KSZT (RÓZSADOMB 1.) 

ifi .,\
7. CSSZT-XXI-20, BP. XXI. CSEPEL, VíZTISZTíTÓ MÜ ÉS KÖRNYEZETE ( DUNA-KERÜLETHATÁR -II. 1/ v '., 

.;'"'RÁKÓCZI F. ÚT -7274 U. KÖZÖTII TERÜLET) KSZT ! 
.I 

,lj9. CSSZT-XXI-01, BP. XXI. CSEPEL, RÓZSA U. -II. RÁKÓCZI F. U. -7274. SZ. ÚT TERVEZETI 13 

TEHERMENTESíTÖ ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KSZT (RÓZSADOMB 11.) I 
/ Ir' .- lJ 

10. CSSZT-XXI-02, BP. XXI. CSEPEL, POSZTÓ U. - TÁRHÁZ U. - FESTÖ U. - SZENTMIKLÓSI U. ÁLTAL /
HATÁROLT TERÜLET KSZT (POSZTÓPÁLYA) 

11. CSSZT-XXI-03, BP. XXI. CSEPEL, II. RÁKÓCZI F. U. - VAS GEREBEN U. - SALAK U. 

TRANSZFORMÁTORGYÁR U. ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KSZT (TESCO) J 
11i34i'~

12. CSSZT-XXI-04, BP. XXI. CSEPEL, ADY E. U. - DUNA U. -ZSÁK HUGÓ U. - VÁGÓHíD U. - KOLOZSVÁRI ÚT 

- SZENT ISTVÁN ÚT- TÁNCSICS M. ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KSZT (SZABÓTELEP) 

13. CSSZT-XXI-OS, BP. XXI. CSEPEL, KÖZPONTI (CSEPELI) SZENNYVíZTISZTíTÓ TELEP ÉS KÖRNYÉKE 

KSZT /
14. CSSZT-XXI-05, BP. XXI. CSEPEL, RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) - DUNA MENTI TERÜLETRE VONATKOZÓ Il :I KSZT (RSD 11.) 

I I 
15. CSSZT-XXI-07, BP. XXI. CSEPEL VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓS KSZT ./ I 

/ II\~16. CSSZT-XXI-Oa, BP. XXI. CSEPEL PAPIRGYÁR ÉS KÖRNYÉKE KSZT 

/
17. CSSZT-XXI-09, BP. XXI. CSEPEL KIRÁLYMAJORI LAKÓTERÜLET KSZT 

I
/ 

18. CSSZT-XXI-13, BP. XXI. CSEPEL II. RÁKÓCZI FERENC ÚT - POSZTÓGYÁR UTCA - TERVEZETI 

GERINCÚT - MAG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET (MOSOLYLlGET) KSZT 

19. CSSZT-XXI-11, BP. XXI. VOLT CSEPEL MÜVEK ÉS KÖRNYÉKE KSZT 

20. CSSZT-XXI-12, BP. XXI. CSEPEL KIRÁLYERDEIINTÉZMÉNYKÖZPONT KSZT 

21. CSSZT-XXI-14, CSEF'ELI TErvlETÖ SZ.A.8i\LYOzi\SI TERVE (Hatályos 201009.:30-tól) 

25. CSSZT->::<'1-1.5, BP. XXI. CSEPEL-H?ROS SZABALYOZ-\SI TERVE (Hatályos :,01 O.11.30-tól) 



lBudapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata 

r8I 1751 Bp., Pf. 85. 
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Iktatószám: HPÜÁG- H2./2010. Hivatkozási szám:
 
Ügyintéző: Tárgy: Beszámoló
 

Tóth Mihály
 
polgánnester
 
részére
 

Helyben 

Tisztelt Polgánnester Úr! 

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

1.	 "Csepelért" díj kitüntetési javaslat felhívásának elkészítése; 
2.	 Nagytanácsterem átépítésével kapcsolatos munkák koordinálása, 
3.	 Csepelről szóló két kiadvány megjelentetésében való részvétel, 
4.	 Képviselői vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatok ellátása. 

Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

5.	 A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. eVl XXIII. tv. módosításából adódó 
többletfeladatok -ellátása: - Cafetéria rendszer kidolgozása, összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
nyilatkozatok kiadása. 

6.	 A 2010. évre szóló Cafetéria rendszer keretén belül juttatott BKV bérlet iránti igény 
felmérése. 

7.	 2010. évre adójóváírással, családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

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

9.	 Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2010. január hónapra, 
10.	 A 2010. évi költségvetés elkészítéséhez adatszolgáltatás az Üzemeltetési Ágazat, Infonnatikai 

Iroda, valamint a személyi juttatások tekintetében. 
11.	 1 fő kilépésével kapcsolatos feladatának elvégzése, 
12.	 Időszakos foglalkozás egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
13.	 A Hivatal munkatársainak Hl Nl és általános influenza elleni védőoltás helyi illetve 

központilag indított kampányoltás lebonyolításában részvétel. 

Budapest, 2010. január 20. 

Tisztelettel: 
..~{/ 
Papp Gyuláné 

2009.12.12-2010.01.20 
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