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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának képviselő testülete 36/2010. (I. 
26.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy részt vesz a „Szociális 
városrehabilitáció, Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja” (KMOP-
2009-5.1.1.C) című pályázaton. 
 
A Képviselő-testület 37/2010. (I. 26.) Kt. számú határozatában döntött arról is, hogy 
a jelenleg hatályos - a 356/2008.(V.15.) Kt. számú határozattal elfogadott- Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (IVS) kiegészítése szükséges annak érdekében, hogy abban 
a szintén e határozatban lehatárolt- célterület akcióterületként szerepeljen. 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a munka elvégzésével –legkedvezőbb 
árajánlata alapján - a DRO Studió Bt-t bízta meg. A kiegészítést a korábban 
elfogadott IVS kiegészítő köteteként kellett elkészíteni. 
 
Annak érdekében, hogy a készülő IVS-módosítás, valamint a –szintén a 
37/2010.(I. 15.) Kt. határozat alapján készülő Akcióterületi Terv 
egymással összhangban legyen, a főépítész, a Városrendezési Iroda és a Csevak 
Zrt. munkatársai, valamint a két anyag készítői 2010. február 11-én egyeztető 
megbeszélést tartottak, amely során megállapodtak a további folyamatos 
kapcsolattartásról is. 
 
A Városrendezési Iroda - az IVS tartalmi követelményeit rögzítő kézikönyv elírásainak 
megfelelően - 2010. február 19-én hirdetményt tett közzé a helyben szokásos 
módon, melyben tájékoztatta az érintetteket az anyag elkészültéről, kérve az 
esetleges észrevételeket, javaslatokat. (Jelen előterjesztés leadásának időpontjáig 
érdemi írásos észrevétel, javaslat nem érkezett.) 
 
Az elkészült IVS-módosítás „Integrált Városfejlesztési Stratégia Kiegészítő 
kötet a Csepel a Csúcson Városrehabilitációs Programhoz” címmel külön 
fájlban az „IVS_Mod_Csepel_Ófalu_2mptav.pdf” néven az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
 
Budapest 2010. február „25.” 

 
 

 
Orosz Ferenc 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
„Integrált Városfejlesztési Stratégia Kiegészítő Kötet a Csepel a Csúcson 
Városrehabilitációs Programhoz” című dokumentációt a 356/2008.(V.15.) Kt. számú 
határozattal elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) kiegészítéseként a 
továbblépés, továbbdolgozás alapjául elfogadja. 
 
 
Határidő:     elfogadásra: azonnal 
     végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:    Orosz Ferenc  

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:  Dr. Polinszky Tibor 
     főépítész 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű 
támogató javaslata szükséges. 
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