
BUDAPEST XXI. 
ONKORMANYZATA 

Toth Mihaly 
polgarmester 

Testuleti ules idopontia: 

2010. marcius 23. 



Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

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

201 0. februar 24. 
Nagy lmre AMK beruhazas atado unnepseg 
A Nagy lmre  ban e napon tartottak az ~j Magyarorszag Fejlesztesi Terv Kozep-magyarorszagi 
Operativ Program ,,kozoktatasi intezmenyek infrastrukturalis beruhazasanak tamogatasa" palyazat 
kereteben megvalosult beruhazas atado unnepseget, valamint az intezmeny fennallasanak 25. 
evfordulojarol is megemlekeztek. Az unnepseg kereteben dr. Hiller lstvan Oktatasi es Kulturalis 
miniszter az Oktatasi es Kulturalis Miniszterium elismero oklevelet es 5 millio forintos miniszteri 
tamogatast nyujtott at az intezmeny vezetojenek. Koszontotte a megjelenteket Podolak Gyorgy 
orszaggyulesi kepviselo is, majd a resztvevok intezmenyi seta kereteben tekintettek meg a megujult 
epuletkomplexumot. 

201 0. februar 25. 
A Keruleti Vedelmi Bizottsag ulesen elfogadtak a Vedelmi Bizottsag szerveinek 2009. evi 
beszamolojat, a 2010. evi programot 6s az idei koltsegvetest. A Bizottsag ezt kovetoen a Fovarosi 
Onkormanyzat Csepeli viztisztito muvet latogatta meg, ahol a klonozo mukodesevel kapcsolatos 
gyakorlat lebonyolitasara kerult sor. 

Bizottsagi elnoki ertekezlet kereteben tekintettek at a marciusi testuleti ules varhato napirendjeit. 

2010. februar 26. 
Zenetanari koncert a T-Com zenehazban 
A Fasang ~ r p a d  Zeneiskola a T-Com zenehazban rendezte meg muvesztanari hangversenyet. A 
nagysikeru koncerten 13 muvesz -Morvay Nora, Farkas Antonia, Nagy Andrea, Kozma Istvan, Toth 
Zoltan, M. Hajtun Zsuzsa, Orban Boglarka, Balla Ferenc, P. Kozma Aniko, Szentkiralyi Aladar, Olah 
Zsolt, Viragh Aniko 6s dr. Szucs Lajos mutatta be Corolan, Hummel, Doppler, Verdi, Bock, Bolling, 
valamint Gershwin muveit. 

201 0. februar 27. 
JoI sikerult musoros estet rendezett a Vermes Miklos Altalanos Iskola, mig a bolcsodei alapitvany 
dolgozoi alapitvanyi balon vettek reszt. 

2010. marcius 1. 
Kiallitas megnyito a Nagy lmre  ban 
A IVagy lmre AWIK galeriajaban Koromi Gabor, a muveszeti iskola igazgatoja nyitotta meg Geisbuhl 
Tunde festomuvesz kiallitasat. A megnyiton kozremukodott Dambai Dora (enek) es Kovacs Janos 
(vers). 

2010. marcius 2. 
~p i tesz  Konferencia megrendezesere kerult sor. (Lasd foepiteszi tajekoztato.) 

2010. marcius 3. 
Nyitott Ajtok - orszagos konferencia Csepelen 
A PSZSZl szervezeseben orszagos konferenciat tartottak Nyitott Ajtok - Az egyuttneveles elmelete 6s 
gyakorlata cimmel Csepelen. A konferencia temaja az ertekelesi rendszer 6s az ertekelesi gyakorlat 
szerepe az integracio eredmenyessegeben volt. Delelott 5 csepeli nevelesi es kozoktatasi 
intezmenyben tartottak bemutato foglalkozasokat, majd ezt kovetoen delutan a Radnoti Miklos 
Muvelodesi Hazban rendeztek meg a plenaris programot. Itt egy gyermekmusort es Toth Mihaly 
polgarmester koszontojet kovetoen harom eloadas zarta a nagysikeru programsorozatot. 



201 0. marcius 4. 
A Csepeli Onkormanyzat kepviseloinek tobbsege Orosz Ferenc szervezeseben es vezetesevel 
latogatast tett a Budapesti Kozponti Szennyviztisztito telepen. 

201 0. marcius 5. 
Az Egressy Beni Zenemuveszeti Szakkozepiskola es Gimnaziumban megrendezesre kerult az 1. 
Orszagos jazz zenei verseny. A resztvevoket a polgarmester koszontotte. - 

Jol sikerult unnepi musorral koszontottek a Mora Ferenc ~l ta lanos lskola fennallasanak 50. 
evfordulojat a Csepeli Munkasotthonban. 

201 0. marcius 6. 
A csepeli sportolok Sportqala cimu programia a Csepeli Sportcsarnokban kerult megrendezesre. A 
resztvevoket Nemeth ~zi layd es dr. ~varkeszi ~ e z s o  koszontotte. 

201 0. marcius 8. 
A keruleti Rendorkapitanysag eves allomanygyulesen reszt vett es felszolalt a polgarmester. 
Megkoszonte a Rendorkapitanysag 2009. evi munkajat, az onkormanyzattal valo egyuttmukodeset, 
majd a 201 0. evi egyuttmukodesi megallapodas kerdeseirol szolt. 

2010. marcius 10. 
Az onkormanyzat vezetese az onkormanyzat hivatala es intezmenyei no dolgozoi reszere a 
Nemzetkozi Nonap alkalmabol szinhazi programot szervezett a Munkasotthonban. Az eloadas utan 
az onkormanyzat vezetoi egy szal rozsaval koszontottek a Ianyokat, asszonyokat. 

Tati ka dvoda sziiletesnapja 
A Tatika ovoda fennallasanak 30. evfordulojat unnepelte. A megjelenteket Toldi Laszlone 
intezmenyvezeto koszontotte, majd az ovoda jelenlegi kis neveltjei es a korabban ide jartak musoraval 
folytatodott a program, melynek zarasakent barati beszelgetesre nyilt lehetoseg a jelenlegi es volt 
munkatarsakkal. 

201 0. marcius 1 1. 
A Csete Napok Droaram kereteben a Csete Balazs Szakkoze~iskolaban Fodor lstvan emlektablat 
avattak es k&pzo/n~i~szet i  kiallitast nyitottak meg. A ~unkasotthonban az iskola dolgozoi es tanarai 
unnepi musort mutattak be. 

2010. marcius 12. 
A Magyar Sajto Napja alkalmabol az onkormanyzat vezetoi a Munkasotthonban koszontottek a 
Csepel ujsag es a Csepp TV vezetoit es dolgozoit. 

Csepelert - dijak atadasa 
A unnephez kotodoen Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata a Csepeli Munkasotthonban 
adta at a Csepelert - dijakat. Keri Kitty szinmuveszno koszontojet valamint a moldvai nepzenet jatszo 
Botosanka zenekar musorat kovetoen Toth Mihaly polgarmester adta at a dijakat dr. Beliczay Pavlik 
lstvan urologus foorvosnak, Dekany  gos st on grafikus, festomuvesznek, dr. Fiar Sandor geografus, 
termeszettudosnak, Ludasi Robert mesteredzonek, Toth Ferencne pedagogus, iskolaigazgatonak, 
Zalavary Lajos epitesznek, valamint a Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat kollektivajanak. Posztumusz 
dijat kapott Baracsi lmre mesteredzo. 

90 eves a Csepeli Munkasotthon 
A Csepeli Munkasotthon iden unnepli fennallasanak 90. ~vfordulojat. EbbGI az alkalombol nagysikeru, 
telthazas unnepi rendezvenyt szerveztek az intezmenyben. Az ,,Emlekkepek es relikviakV-bol rendezett 
kiallitas megnyitojat kovetoen az unnepi galamusorban felleptek az intezmeny muveszeti egyuttesei. 
Dr. Avarkeszi Dezso orszaggyulesi kepviselo koszontotte a megjelenteket es atadta a kulturalis 
miniszter elismero oklevelet Nagy Jozsefnek, a Csepeli Munkasotthon igazgatojanak. Az estet barati 
talalkozo es tanchaz zarta. 



2010. marcius 15 . 
Marcius 15.-ei koszoruzasi unnepseg 
Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata az 1848149-es forradalom es szabadsagharc 162 
evforduloja alkalmabol hagyomanyosan az Aruhaz teri Petofi szobornal rendezte meg koszoruzasi 
unnepseget. Petofi Sandor: Egy gondolat bant engemet cimu verset 6ze Aron szinmuvesz 
tolmacsolta, majd unnepi beszedet mondott Podolak Gyorgy orszaggyulesi kepviselo. Ezt kovetoen a 
Magyarorszag cimu dal csendult fel Bacsik Fanni, a Kolcsey Ferenc ~l ta lanos lskola 7. osztalyos 
tanulojanak eloadasaban, majd az onkormanyzat, a diakonkormanyzat, a csepeli partok es 
civilszervezetek, a TIB katonai szervezete, valamint az iskolak, intezmenyek es a lakossag kepviseloi 
helyeztek el a megemlekezes koszoruit es viragait. 

201 0. marcius 16. 
Marcius 15. Kupa Sakk verseny 
A versenyt a Csepel SC. Szabadido Klubjaban 12 fo felnott versenyzo reszvetelevel rendeztek. 
A verseny vegeredmenye: 1. Borsos Daniel, 2. Vieland Istvan, 3. Diosi lstvan 

2010. marcius 16-1 8. 
Lezajlottak a marciusi testuleti ulest elokeszito bizottsagi ulesek. 

201 0. marcius 17. 
Muveszeti szemle 
A PSZSZl szervezeseben megkezdodott a Muveszeti Szemle, melynek nyito rendezvenyet a Kek 
~ltalanos lskolaban rendeztek. Az esemenyen Toth Mihaly polgarmester adta at a kepzomuveszeti 
kategoria dijait. 

Keruleti 0vodas Vetelkedo 
A Csepel SC. Alapitvany Sportcsarnoka adott otthont az onkormanyzat es a CSlSE (Csepeli 
lfjumunkas Sportegyesulet) kozos szervezeseben megrendezett sportvetelkedonek. A sportesemeny 
a hagyomanyoknak megfeleloen jo hangulatban, jol felkeszult csapatok, 17 keruleti ovoda 136 gyerek 
reszvetelevel izgalmas versenyekkel zsufolt lelatok elott zajlott. A legtobb ovoda elhozta 
,,szurkolotaborat", sok szulo kiserte el a csapatokat. A donto mezonye 4 csoportkuzdelem utan alakult 
ki. Az otcsapatos donto vegeredmenye: 1. Nepmuveszeti es Kezmuves Ovoda, 2. Festo u. Ovoda, 
3. Bordas Ovoda, 4. Napsugar ~ v o d a ,  5. Kossuth 140. Ovoda. A marciusi vegi budapesti donton a 
gyoztes Nepmuveszeti es Kezmuves Ovoda mellett a Festo u. Ovoda kepviselheti a keruletunket. 

2010. marcius 18. 
Vezetoi ertekezletet tartott az onkormanyzat OMISA vezetese az intezmenyvezetok reszere. Az 
ertekezleten a polgarmester a 2010. evi koltsegvetesrol es nehany idoszeru kerdesrol adott 
tajekoztatast. 

Kiallitas megnyito a Hricsovinyi Galeriaban 
A Hricsovinyi Galeriaban dr. Feledy Balazs muveszeti iro nyitotta meg Szijjarto Arpad festomuvesz 
akvarell kepeibol rendezett emlekkiallitast. A megnyiton kozremukodott M. Hajtun Zsuzsa 
zongoramuvesz. A tarlat aprilis 23.-aig latogathato. 

201 0. marcius 19. 
A Csepeli Egeszsegugyi Szolgalat dolgozoi reszere a Szolgalat vezetese unnepi musort es fogadast 
adott a Csepelert dij odaitelese alkalmabol. Az unnepi programon a polgarmester koszontotte a 
resztvevo dolgozokat. 

Kulturalis- 6s Muveszeti Nap a IVleszaros Jen6 Specialis ~l ta lanos Iskolaban 
Kulturalis es Muveszeti napot tartottak a Meszaros Jeno Specialis ~ l ta lanos Iskolaban, amelyen a 
sajatos nevelesi igenyu gyermekek is bemutathatjak felkeszultseguket. 
Az integracios celu esemeny megelozi a Fovarosi Gyogypedagogiai lskolak es lntezmenyek hasonlo 
szemlejet, amelyen babozas, nepi jatek, enek es hangszeres zene, vers, prozamondas, tanc, stb. 
kategoriakban a legjobban sikerult produkciok vehetnek reszt. 



A kormany ado- es penzugyi intezkedeseit kovetoen 2010. marciusaban tobb olyan informacio 
jutott tudomasomra, mely szerint az alacsonyabb jovedelmu kozszolgalati jogviszonyban 
foglalkoztatott kozalkalmazottak es koztisztviselok februar havi jovedelme erzekelheto modon 
csokkent. 
A kialakult helyzet megismeresere, a problema elemzesere vizsgalat lefolytatasat rendeltem el, 
annak tisztazasa erdekeben, hogy van-e az onkormanyzatnak lehetosege a feszultseg 
csokkentesere. Azonnali intezkedeskent vezetoi egyeztetesen felhivtam munkatarsaim figyelmet, 
tajekoztassak a munkavallalokat arrol, hogy az alacsonyabb jovedelmuek, a marcius havi 
munkaberukhoz az iden masodszor (elso alkalommal januari berhez kapcsoltak) kapnak a 
kozponti koltsegvetestol 49.000 forintot (a 13. havi illetmeny kompenzaciojakent), illetve arrol, 
hogy az adojovairas igenylesenek lehetosegevel mielobb eljenek. 
A vizsgalat eredmenyerol a kepviselo-testuletet es a helyi nyilvanossagot tajekoztatom. 

Az onkormanyzat 2010. marcius elejen a munkaberek es juttatasok kifizeteshez, az 
onkormanyzati intezmenyek es a hivatal dolgozoi, valamint az onkormanyzati kepviselok reszere, 
munkaberhitelt vett igenybe, melynek osszege 216.849 eFt volt. Az igenybevetel ket utemben 
tortent: 201 0. marcius 2-an 54.135 eft-ot, 201 0. marcius 3-an 162.71 4 eft-ot. 

A SZLEB a marciusi ulesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta: 
- Jovahagyta a gyermeketkeztetes szocialis tamogatasara felhasznalhato keretosszegeket. 
- Harom tarsashaz vonatkozasaban a felujitasi koltsegek valtozasara tekintettel modositotta a 

korabban megitelt tamogatasok osszeget. 
- Jovahagyta az ,,egycsatornas gyujtokemenyek (termofor kemenyek) felujitasanak 

tamogatasara" 2010. evben kiirando Palyazati Felhivast. 
- Jovahagyta a ,,tavhovel ellatott lakoepuletek lakasonkenti hofogyasztasanak szabalyozasara 

es meresere alkalmas eszkozok beszerelesenek tamogatasara (OKO-PROGRAM)" 2010. 
evben kiirando Palyazati Felhivasat. 

- Jovahagyta a koltsegelvu onkormanyzati tulajdonu lakasok berbeadasara iranyulo 
Versenytargyalasi Felhivas kiirasat. 

- Harom csepeli lakos adossagkezelesi szolgaltatas iranti kerelmuk vonatkozasaban dontott. 

9 ora 
14,30 

9 ora 
13 ora 

10 ora 
14 ora 
14 ora 

16 ora 

14 ora 

10 ora 

Kiallitas a Csepel Galeriaban. 

~gazatvezetoi ertekezlet. 
Konyvbemutato a Fovarosi Szabo Ervin Konyvtar Rakoczi uti helyisegeben. 

Honositas. 
Bizottsagi elnoki ertekezlet. 

~l ta lanos iskolai vetelkedo dontoje a Csepp TV-ben. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 
dr. Szeles Gabor jegyzo fogadooraja. 
Kiallitas a Mansfeld Peter galeriaban. 

Vermes iskola nevtabla avato unnepsege. 

Sajtofogadas a ,,Fogaskerek megjelenesenek 65. evforduloja alkalmabol. 

Koszoruzasi unnepseg grof Szechenyi lstvan emlektablajanal. 

Orszaggyulesi kepviselo valasztas. 

Horvath Gyula alpolgarmester fogadooraja. 

Tisztsegviseloi ertekezlet. 



04.13-1 5. Bizottsagi ulesek. 

04.14. 9 ora ~gazatvezetoi illes. 

04.15. 9 ora lfjusagi polgari vedelmi verseny az lfjusagi taborban. 

04.19. 10 ora Tisztsegviseloi ertekezlet. 
14 ora Polgarmesteri fogadoora. 
17 bra A Zene unnepe nyitoprogramja a Munkasotthonban. 

04.20. 9 ora Kepviselo-testuleti ules. 

Budapest, 201 0. marcius 22. 



Budapest XXI. Keriilet Csepel Polgarmesteri Hivatal 

Targy: 2010. februar 24-to1 
2010. marcius 19. 

TaijCkoztatb a kCt testiileti iilCs kozotti ideszakrbl 

Februdr 25. 
Csepel Kozponti ut tervegyezetksen vett rCszt fotpitCsz a FOPOHI illetCkes iigyosztalyhal. 

Februdr 25-26. 
Eur6pai Duna RCgi6 StratCgia Nemzetkozi Stakeholder Konferencia az MTA SzCkhkaban keriilt 
megrendezdsre. A tavaly osszel inditott Duna Foutca projekt keretdn beliil a rksztvevo orszagok 
ismertettCk tavlati terveiket. FoCpitCsz Cs munkathsai vettek rCszt. 
A Studio Metropolitana kapcsol6d6 kiadvhyt kkszitett, melyben keriiletiink helyszinei is 
megjelentetksre keriiltek. 

Marcius 1. 
- Ady 11. ~ t e m  palyhzat thgyaban: IVS 6s Akci6 Teriileti Terv (ATT) osszehangolksa 

trdekeben foepitesz, CSEVAK Zrt. Cs tervezo rCszvCtelCve1 egyeztetCs tortCnt. 
- RSD 11. KSZT indito megbeszClCs volt foCpitCsz Cs tervezo kozott. 

2010. mdrcius 2-dn keriilt megrendezbre az ~ ~ i t i s z  Konferencia. 

A rendezvCny tartalmas Cs szakrnailag megalapozott volt. A jelenlevo hallgatosag, illetve az 
eload6k az eloadasok vCgCn interaktivan beszClhettCk meg az elhangzott tCmakat. 
A szakemberek felajhlottiik a kovetkezo CpitCsz napra a szakmai segitskgiiket. 
A konferencih, Csepel eloremutat6 fejlodCsCt szolgal6 innovativ uj otletek Cs velemenyek 
hangzottak el. 
A program az alibbi tkmakoroket tartalmazta: 

- Kozterek tairsadalmi szerepe a vairosok CletCben 
Ongjerth Richdrd MUT alelnok 

Eloadashak lCnyege, az volt, hogy hogyan lehet Csepelt a jelenlegi megitClCstbo1 uj dinamimust, 
frissessCget, fiatalossagot tiikrozo, vonz6 vhossa alakitani. 
Erre s z h o s  alternativat vhzolt fel a szakember, mint pl. a fokCnt paneles szerkezetii tpiiletek 
homlokzatainak szinezCse, meghokkento elgondolkodtat6 ,,ikonszerii" CpitCszeti tijCpitCszeti 
megoldasok, kozossCgforma16 kozterek kialakitasa valamint a fiatal trtelmistgieket idevonz6 
alternativ retro kulturalis kozpont kialakitas a CSM teriileten stb. 

- fJj Cpiiletenergiai szabailyozaisok 



Dr. Csoknyai Tamds BME ~piiletener~etikai e's ~piiletge'pe'szeti Tanszbk 
Az 6rvCnyes jogszabaly alapjh bemutatta a javasolt miiszaki megoldasokat. 

- Jovo Hziza - passziv h6z 
Horvdth Sdndor BME ~piiletszerkezettani Tansze'k 

A passziv hkak  Cpiiletszerkezeti ho technikai kivitelezksi m6djair6l illetve miikod6sCrol tartott 
CrtekezCst, melyen keresztiil megkrthetjiik 6s a gyakorlatban mintegy kicsiben is Crtelmet kap az 
un. fenntarthat6 fejlodCs, melynek lCnyege hogy a rendelkezdsre a116 eroforrhsainkat, a 

. kornyezetet legkevdsbk m6don szennyezve nyerjiik ki (alternativ energiaforrasok: szC1, nap viz, Cs 
geotermikus energia), illetve hasznaljuk fel. (megfelelo szigetelesi rendszerek, szellozCs, tajolks 
azaz osszefoglalva a megfelelo CpitCszeti megoldasok altal). 

- AkadsilymentesitCs szerepe Cs m6dszerei napjainkban 
Zgali Zstfia e'pite'sz, rehabilitbcids kornyezettervezo szakme'mok 

Az eloadas tCm6ja az volt, hogy minden Cpiilet megkozelithetosCg6nek alapjaul az h. ,,kerekes 
szdkes" egykn altali megkozelithetosCgbol kell kiindulni 6s eszerint kialakitani a megfelelo 
Cpiteszeti eszkozokkel az Cpiiletet. Tovabba nagyon fontos szempont az is hogy az 
akadalymentesitCs egyidejiileg tobb szempontot elCgitsen ki (peldaul: az ami j6 egy 
kerekesszkkkel kozlekedo egyCnnek, miszerint az utszegCly siillyesztetten van kialakitva, az 
CletveszClyes lehet egy gyengCn lato (vak) ember szhhra).  EzCrt egy olyan megoldast kell 
kialakitani, arni mindkCt esetben a biztonsagos atkelCst segiti elo. Erre talalt6k ki a siillyesztett 
jhdaszegClyen az Crdes riicskos kialakithsu a burkolattol eltCro szinii kialakitasu h. vezetosavot. 
Fontos a bekpitett dolgok kialakitashn hi1 az Cpiiletek belso szinezdse is, informaciokozvetitCs, 
hogy a gyengdn lat6k valoban el tudjanak igazodni, ne legyenek felesleges tiikrozodCsek stb. Az 
eloadas nagyon szerteAgaz6 erdekes es elgondolkodtat6 volt. 

- PanelCpiiletek igCnyes Cs osszehangolt fijraszinezCse a szindinamika eszkozeivel 
Dr. Tari Gdbor BME Rajzi Tansze'k 

Az egyetemi adjunktus tlr a Budapesti Miiszaki Egyetemrol a Rajzi Cs Formaismereti TanszCk 
Szindinamikai MiihelyCnek kutatasi eredmCnyeiro1, a panelfelfijitasok vizualis-esztetikai, vhoskkpi 
problemaival kapcsolatos megval6sult munkair6l s z h o l t  be. Hangsulyozta a hason16 formai elvek 
alapjh kialakitott Cpiiletcsoportok egymashoz igazod6 szintervezeseben rejlo kornyezetesztdtikai 
lehetoskgeket, a szinek eletminosdg Cs kozCrzetjavit6 hatasat, de felhivta a figyelmet a lakossag 
rCszCrol sokszor jelentkezo kelloen At nem gondolt 6s szaktudassal ala nem thasztott szeszelyes 
otletek vhoskepi veszelyeire is. 

Mdrcius 3.- mdrcius 8. 
Csepel-Haros 1. 2. 3. szektor KSZT tovabbtervezkse a tervezo cCg egyiittmiikod6sCvel (BFVT 
Kft.). 
A megbeszeles celja az volt, hogy a KSZT programjhak a VKB hatarozatok es a Kt. dontes 
alapjh rdszleteiben is egyeztetesre ill. rogzitdsre keriiljenek a tov6bbtervezesnel figyelembe 
veendo Megrendeloi szempontok, ill. elvarhsok. 

Mdrcius 4. 
- FodpitCsz Cs kolleganoje a Csepel Muvek Tervzsiiri-Cn vett rCszt. Az ~nkormhnyzat ismertette a 
volt Csepel Miivek karmentesitesi programjhak Cs stratdgiajanak munkakozi anyaghra vonatkoz6 
vklemenyet 6s kCrte az anyag m6dositasanak elvCgzes6t Cs beepit6sCt a vegleges anyagba. (pld. 
vezetoi osszefoglal6 elnagyolt, tartalmaban nem tiikrozi a vizsghlat mClysCgCt, a stratCgiai terv nem 
jutott el a tulajdonosokhoz Cs az Crintettekhez) 



- Foepitksz, irodavezeto asszony reszt vettek a Kozponti Szennyviztisztit6 szakmai latogat6sh. 

Mcircius 5. 
- Csepel 111. Eromii KSZT kapcsin a Fovkrosi rendeletben vCdett, illetve a vCdelemre 

javasolt Cpiiletek jovobeni rendezkse tirgyaban egyeztetCs tortent a Kulturilis 
0roksegv6delmi Hivatalnal (KOH). 

Mcircius 11. 
A fokpitesz reszt vett Studio Metropolatana rendezkstben szervezett Vkros 6s Ingatlanfejleszttsi 
~ r d e k e g ~ e z t ~ s i  Fbrumon. 

Mcircius 16. 
Misodik alkalommal keriilt osszehiv6sra az ~ t v .  9.5 (4) szerinti, Szabadkikoto KSzT tirgyhban 
tartott egyezteto tkrgyalas. 
A torv6nyessCg biztositasa CrdekCben volt sziiksCg az ujb6li tkrgyalasra, amelyen mindegyik fCl 
fenntartotta korabbi allaspontjat. 

Mdrcius 17. 
Szabadkikoto Kszt - Fszkt egyeztetksen vett rCszt a foCpit6sz ur a FOPOHI foCpitCsz6nek 
meghivhsiira. A tCma a KSZT fovkrosi kerettervekkel va16 megfelelosCge volt. 

Mcircius 19. 
- A FoCpitCsz egyezteto tkrgyalason vett rCszt a FOPOHI-ban, a Rackevei Duna (~szak-  

Csepel) FSZKT m6dositis tkrgyaban. 
- Hkros LhpAs uton tervezett kerCkpkr ut egyeztetkse FOPOHI KozlekedCsi 6s Kozmii 

~ g y o s z t ~ l ~ ~ v a l  a CSEVAK Zrt,, ViirosrendezCsi irodavezetoje Cs a tervezo reszvCtelCve1. 

Budapest, 20 1 0. miircius 1 9. 

Tisztelettel: 

dr. Polinszky Tibor 

MellCklet: 
A KSZT-k vkhatb tkgyalasi hatkidokkel kiegkszitett thblbata 



Csepel-iszak-(Kelet) teriilet i9-6n FSZKT mddorltirinak CW 
KSZT 9§(4) szerinti egyeztetd tirgyalisa 

F6v Kgy, rendelet utan 

[Fdpohiban) 
KSZl ittervezere szuksCges 

(FSZT-1) 

Ker i i l e t i  Szabalvoz6si  Tervek l K S Z T l 2 0 1 0 .  Bvi Memezese 

I 

Csepel SC KSzT TSZT inditis 

MOL terulet KSzT 
janl4-dn kikiildve, 22mnap lej ir t  

RSD II KSzT 1-en: lndit6 megberzClOs Vizsgilat Szi11itis Program sziilltis 
programjanak elfogadasa 

Oktober 

I I 

CSEVAK KSzT 

8-611: u t o l d  kCzhezvetel 22.611: meghiv6 kikijldhr 
31-611: 9.514) egyeztetd t irgyal ir  

23.611.: Et. leadisi hatiridd 

~sepel-tszak (Fadesa) terulet 19-6" FSZKT m6dor(tirinak cw 
KSzT 95(4) szerinti egyeztetd tirgyalasa 

FBv Kgy. rendelet u t i n  
KSZl Attervedse szukdges 

(FSZT-1) 

Szepternber 
Auguszt 

US 
JQlius JQnius 

15-en 

Onkarmdnyzata, VarosrendezPsi Iroda 

Majus 

18-611 

21.411 

18.sn:KT dontes 

18.-6n: ~t dontes ( F ~ v .  Kgy. fe16 FSZKT 
m6dositairra ajinlja) 

18.-in: Kt dontOs (Fdv. Kgy. felC FSZKT 
mddosltisra aiinlja) 

18.-an: Kt dontbs (Fdv. Kgy, felC FSZKT 
mddorithsra ajinlja) 

T i  rgy 

VKB idopontja 

Testuleti ul6s idopontja 

Leadisi hatarido 

Erdosor KSzT 

Csepel-HQros 1-8. KSzT 
30/200g (1x .2~ )  

Csepel-Temeto KSzT 
24/200g (~1.18) 

Gepel-6falu KSzT 

(FSZT-1) 

Szabadkik6t6 KSzT 

(FSZT-1) 

Csepel-Haros szektor 

Csepel-Haros 2. szektor 

Csepel-Haros 3. szektor 

Februar 

23411.: Kt ulCs 2. utem 

Telepul6srendezCsi rzerzdder 
k6ter szuksdges hatilyba ICpest 
megeldzoen de IegkCsdbb 
2010.11.30-ig 

TelepijlCsrendezdsi szenddCr 
kotCs szuks&ger hatilyba ICpCst 
megeldzden de legkesdbb 
2010.09.30-ig 

3-an.: utolr6 kCzheZvCtel 

Len.: utolr6 kezhezvetel 
9-en: 9.5(4) egyeztetd t. 
17-en.: jegyzdkonyv kikuldes 

19.-'n: EW 95(21 a l a ~ i i n  
k6zzCtitel 

19.-en: Etv 9§(2) alapjan 
ktizzdtitei 

lg.-en: Cwg§I2l a l a ~ l i n  
kozzetdtel 

Marcius 

17-611 

23-611 

26-in 

19-en': 'm.9.'(3)+45 nap letelik 

EW. 9.5(3) ismet kikuldCr 
16-An: 9.5(4) egyeztetd t irgyal is 
jegyzdkijnyv kikiildes 23-an: Kt SICS 
kezdem6nyezCs Fdv. Kgy.egyetertCr 
megszerzCsehez 

3-An: egyezt. Dok. Fszkt m6d. Hat 
tanulminy leszill. 
8-in: KSTT dok. Kikiildve 
12-411: u t o l d  k6zhezv6tel 

3-An: egyezt. Dok. Fszkt mod. Hat 
tanulminy lesz61i. 
8-6n: KSZl dok. Kikuldve 
12-411: utols6 k6zhezvCtel 

3-6n: egyezt. Dok. Fszkt mod. Hat 
tanulmany lerzill. 
8-611: KSTT dok. Kikuldve 
12-4n: utolr6 kezhezvhtel 

Budapest MI. Keriilet Gepel 

Aprilis 

20-An 

23-in 

1-en: meghivo kikuldCr 
13-An: 9.544) egyeztetd tirgyalis 

jegyzBkdnyv kikijid& + 

kozz6tetel9.§(6) 
23411.: Et. leadisi hatirid6 

12-4n: FSZKT m6d. hat. tan. leszillit 
21-en.: EldterjesztCs ieadir i  hatlridd 

12-en: FSZKT mdd. hat. tan. lerzillit 
21-en.: Eldterjeszt6r leadasi hatiridd 

12-en: FSZKT mod. hat. tan. leszillit 
21-en.: Eldterjesztes ieadisi hatiridd 



A CSEVAK Zrt. kCt testuleti ulCs kozotti idoszakanak beszamol6ja 
(2010. februk 23. - 2010. marcius 23.) 

I. Fenntarthsi munkhlatok 

Parkfenntartas 

A kozbeszerzQi palyazaton nyertes vallalkozo a Fokert-Zofe konzorcium. A parkfenntartasi 
munkalatok folyamatosak az idojarasi viszonyok fiiggvCnyCben. 

A 20 1 O., 20 1 1. evi fasorfenntartasi feladat kozbeszerzesi elj kasa eredmenytelenul zkult, ezCrt uj 
kozbeszerzCsi eljarast kell lefolytatni, mely alapjan aprilis masodik feleben varhato a szerzodCskotes. 
Ennek eredmCnyekCppen szuksCgessC valt a fasorfenntartasi feladatok elvegzesenek folyamatos 
biztositasa az atmeneti idoszakra, ezCrt brutto 9.750 eFt Crtekben lefolytattunk egy beszerzesi eljarast. 
A legalacsonyabb arajanlatot adott vallalkoz6val a Pannon Park Forest Kft.-vel a szerzodCs alairasa 
folyamatban van. 

Tamariska-domb fenntartasa 

2010. februk 23-an elfogadott koltsegvetes alapjan folyamatban v a ~ a k  a feladattal kapcsolatos es 
szuksCges eljarhsok lefolytatasa. 

Meglevojatsz6eszkozok ellenorzese, iavitasi munkai 

A Szamei Kft. altal keszitett szabvanyossagi jegyzokonyvek alapjan a miiszaki tartalom osszeallitbsa 
elkCszult, mely szerint a szukseges fedezet osszesen a kovetkezo lenne: 42.000 eFt a duhongok 
atalakithsara 6s 13.000 eFt a jatszbterekkel kapcsolatos feladatok elvegzesCre. 

2010. februk 23-an elfogadott koltsCgvetes alapjan folyamatban van a ket feladattal kapcsolatos Cs 
szuksCges kozbeszerzCsi eljaras lefolytatasa a hozzhjuk tartoz6 rCszosszegekke1. 

A hianyz6 fedezetekre -, melyre a 2010. Cvi koltsCgvetes nem adott lehetoskget - 9119sfoglalast kCrunk. 

A 2009. Cvi keretosszeget hthuz6d6kCnt jeleztiik, mely tartalmazza a korhbbi rongalasokb61 ad6d6 
javithsok, valamint a jegyzokonyvek alapjan meghatarozott feladatok egy kisebb rCsz6nek a koltsCgCt 
is. A beerkezett 3 hrajhnlat szerint a Kompan KCpviselet adta a legkedvezobb ajanlatot, a szerzodes 
alairasra kerult, a terulet atadas-atvCtele megtortknt. 

Locsol6ha16zat karbantartasa. reszleges iavithsa 

201 0. februar 23-an elfogadott koltsCgvetCs alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos Cs 
szuksCges eljarasok lefolytatasa. 

Keruletben eliifordul6 parki berendezksek. burkolatok bonthsa 6s lapkoves iardak iavithsa, pbtlasa, 
ki6pitCse 

2010. februk 23-911 elfogadott koltsCgvetCs alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos Cs 
szuksCges eljarhsok lefolytatasa. 



Az elozetes kotelezettskg villalhs alapjan a kozbeszerzCsi eljaris befejeziidott, a szerz6dCs aliirisra 
keriilt, a teriilet itadhs-atvktele is megtortCnt az osszessCgCben legalacsonyabb hrajinlatot tett 
vallalkoz6val a Kosir Kft.-vel. 

Graffiti elthvoliths 

2010. februir 2341-1 elfogadott koltsCgvetCs alapjhn folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos Cs 
szuksCges eljhrasok lefolytatisa. 

Szokokht fenntartis 

2010. februir 23-hn elfogadott koltsCgvetCs alapjhn folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos 6s 
szuksCges eljirisok lefolytathsa. 

2010. februir 23-hn elfogadott koltsCgvetCs alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos 6s 
szuksCges eljirisok lefolytatisa. A teljesitCs osszel varhat6. 

A kozbeszerzCsi eljirhs sorin a Netta Kft.- vel kotott szerzod6s 2010. december 3 1-ig sz61. A kiadott 
megrendelesek alapjhn megfelelo m6don Cs iitemben zajlanak a munkhlatok. 

Lak6telepi Mintapark Mozaalom Cs Hizunk Ti-ia valyizat 

2009. Cvben 110 tirsashhz nyert a phlyhzaton. A szimlik elszhmolisa k6t fhzisban tortent, jhnius 30- 
ig, illetve okt6ber 1. - november 10. kozott. 2010. Cvre hthuz6d6 osszeg jutalom forrnijhban keriil 
kifizetCsre, melynek elszhmolisi hatkideje 2010. mircius 3 1. 

11. Vhrosgazdhlkodasi feladatok 

Az alibbi feladatok tekintetCben megfelelo m6don zajlanak az iizemeltetCsi Cs fenntartisi munkilatok. 

Mobil illemhelyek uzemeltet6se - szerzodCs 2010. december 3 1-ig hatilyos 

KoztCri 6rik uzemeltetCse - hathrozatlan ideju szerzodCs 

Kozkifolv6 kutak dija - hathrozatlan ideju szerzodCs 

Szent Imre t6ri illemhely uzemeltet6s 

A Szent Imre tCri illemhely uzemeltetCsCve1 kapcsolatban megkezdtiik a szuksCges iigyintCzCseket, a 
jogut6dda1, a Fovhrosi Csatornhzhsi Miivek Zrt.-vel (11-Net Kht ~Cgelsziimolhsa miatt). A szerzodCs 
egyeztetkse folyamatban van. 

Tilt6 tiblik kCszitCse, kihelyezCse. p6tlhsa, utcanCv-thblhk 

A Contacto Bt.-vel kotott szerzodCsben foglaltaknak megfeleloen a vh11alkoz6 maradkktalanul 
teljesitette a kiadott megrendelkseket. A thblhk kihelyezCse mCg folyamatban van. 



Zaivedofal fenntartas, walogoshid fenntartas 

2010. februir 23-an elfogadott koltsCgvetCs alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos 6s 
szukseges eljkasok lefolytatisa. 

utfenntarthsi feladatok 

Az uj kozbeszerzCsi eljLas (5 1.800 eFt) befejezodott, a szerzodes alairasra kerult 2010. januk 27-611 a 
MClykozCp Kft.-vel. A va11alkoz6 megkezdte a munkalatokat (tobbnyire katyuzas). 

Lefolyastalan teruletek viztelenitkse 

A Terra-VLosk~t KKf vel kotott szerzodCs 2010. december 3 1-ig hathlyos. Keruletunk csatornhtlan 
mClyteruletein, a lefolyastalan teruleteken osszegyulo csapadekviz elszhllitasa folyamatosan tortCnik. 

Szikkasztdrendszerek karbantartdsa 

A Faragd 6s Fia Kft.- vel kotott szerzodCs ugyancsak 2010. december 31-ig hathlyos. A szikkaszt6 
kutak, viznyelok, riicsos foly6kik tisztithsi munkaja folyamatosan tortCnik. 

Olaifog6 mutarav + szikkasztd mezo karbantartasa 

2010. februhr 23-an elfogadott kolts6gvetCs alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos Cs 
szuks6ges eljhrhsok lefolytathsa. 

Beruhlizrisi feladatok 

KozmuCpitCsek 

Petz Ferenc utcai csapadkkviz elvezetCs Cs burkolatkorrekci6 
KozmuCpitCsek I. utem 

Petz Ferenc utcai (Tanacshaz u.- Karacsony S. u, szakaszhathr kk6ott) csapadkkviz elvezetCs 
Cs burkolatkorrekciora vonatkoz6 viillalkoz6i ajhlatok CrtikelCse folyamatban van. 

Budapest XXI. kerulet belteruleti csapadkkviz-elvezeto projekt (KMOP 3.3.143) 

A Budapest XXI. keriilet Csepel belteriileti csapadikviz-elvezeto rendszerinek fejlesztisere 
vonatkozoan a kozbeszerzisi palykat eredmCnye ellen az egyik ajhlattevo jogorvoslattal Clt 
a KozbeszerzCsek Tanacshnal. Idokozben - a phlykatban vetett hibajat elismerte - Cs 
keresetkt visszavonta. Jelenleg a KozbeszerzCsi Tanacs utmutatasat vhrjuk a szerzodiskotesre 
vonatkozoan. 

KozmuCpitCsek 11. utem 

Az elso kozbeszerzCsi eljiras eredmknytelen volt. Az uj eljhras a KozbeszerzCsi Crtesitoben 
megj elent. 



Szennyviz csatornak CpitCse 

A Kirdyhag6 u.(Hollandi u.- Csorbat6i u.) Somly6i u.(Kirdyhag6 u.- Hollandi u.), Mhria k.u. 
(Matra u.- Olyv u.) 6s Ady E. ut alatti atvezetCs CpitCsi munkaira vonatkozoan a kozbeszerzCsi 
eljkas sikeres volt. A szerzodCskotCs a Terra- Kozmii ~ ~ i t o  Kft.-vel megtortknt. A 
kivitelezisi munka a mkcius 16-i hCten elkezdodik. 

1v6 kutak Cpitbe 

Keriiletiink 35 jatszoteren valamint az hd16.z es Szent Irnre tereken iv6 kutak a hozzajuk 
tartoz6 vezetek hal6zat kikpitksevel 2010. kvben keriil megvalbsitasra. A kozbeszerzesi 
eljhras elokkszitksi munkai folyamatban vannak. 

Az OSZI vezetoivel a kapcsolattartas krdekkben kkthetente egyezteto megbeszklest tartunk. A 
konkrkt feladatok egyeztetkse folyamatosan tortknik. 

OSZI ellatasi korCbe tartoz6 intkzmknyek felujitasi munkai: 
- Karacsony Shdor  ~ l t .  Isk. tiizi viz-vezetkk cserkj e elkksziilt 
- Herman Otto Alt. Isk. kkmknybontasa megtortdnt 
- Karacsony Shdor  Alt. Isk. miifbves sportudvar talajszerkezet feltkasa 

megtortknt, Cpitomesteri m u n k k a  a tervek elkksziiltek, elektromos tervezo 
kivalasztasa folyamatban van 

- Karacsony Shndor Alt Isk. teto-felujitasi m u n k k a  a szerzodkst megkotottiik. 
- Eijtvijs J. Alt. Isk. homlokzat-fellSljitasszerz6dCs alairhsra keriilt, a munkateriilet 

atadasat kitiiztiik. 
- Szarcsa u-i Iskola megsullyedt kpuletrksz helyreallitas: helyszini bejhras volt, 

tervezdsi koncepci6 kialakult, tervek vkglegesitdse folyamatban, 
szerzodkstervezet elfogadva, ajhlatkirksek elokkszitese folyamatban 

- Miivelodksi Intkzmknyek belso atdakitasa-felujitasa megkezdodott, megfelelo 
iitemben halad 

- Oktatasi intkzmknyek elektromos felujitasat megelozo helyszini 
allapotfelmkrks megtortknt, egyeztetesek folynak az elvkgzendo munkhkra. Az 
OSZI donteskt a kt. hatarozat dontkse u t h  kozli. 

- KkmQy felujitiisi munkClkat a kivitelezh kesne jelentette, az atadas-atvktelt 
kitiiztiik. 

- Kazinczy F. Alt. Isk. foldszinti nyilaszhrok rkszleges cserkje munkainak 
kozbeszerzks elotti tervezoi egyeztetks. 

- Tatika 6s Csodakut ovodhk lkpcsok felhjitasa 6s akadalymentessk atalakitasa 
munkaira az ajanlatkCrCsek megtortentek. 

- Tanuszoda: tervek atadasa megtortknt, helyszini szemle volt, OSZI-val 
egyeztetks megtortknt a tervek atdolgozhsat inditjuk. 

- Nkpmiivkszeti 0voda sportudvar felujitb kivitelezksenek a szerzodes kotese 
folyamatban van 

A 11 db lakas felujitasi munkai megfelelo iitemben folynak, az elore-fizetos elektromos 
mero6riik felszerelksCnek megrendelkskt meginditottuk. 



A Tanacshiz u.- 11. Rak6czi F. u. sarkin lev6 bontasi teriilet korbekeritkskre a szerzodkst 
megkotottiik, a munkateriilet atadashak idopontjat kitiiztiik. 

A Dunadiilo 2. alatti Cpiilet bontasi terv kCszitCsCre az ajhlatok bekCrCsCt folyamatba tettiik. 

Kozteriileti beruhsizsisok 

Parkol6CpitCsek a Hollandi liton kit helyen 

A parkol6Cpitesek a Hollandi titon kCt helyen, a Szent Is tvh 6t - Hollandi ut korforgalmi 
csom6ponthoz csatlakoztatva, valamint a Hollandi ut vCgCn 71-es busz vCgal lom~s~oz 
csatlakoztatva elkezdodtek. Kivitelezo a DC1-Pesti T & T Kft. 

Parkol6CpitCs a NCvtelen utcsiban (hrsz. 209616) 

A parkol6CpitCs a NCvtelen utcaban elkezdodott a kivitelezo a DC1-Pesti T & T Kft. 

Jsirdafelujitsis a Szentmikl6si uton szakaszosan Cs a 11. Rsik6czi Ferenc uton a Lrimpsis 
utca Cs a Fsicsinhegyi utca kozott 

A jiirdafelujitasi munkiik a Szentmikl6si uton elkezdodtek a kivitelezo a DC1-Pesti T & T Kft. 

Gyalogos sitkelohely kialakitsis a Rsik6czi tCren 

A gyalogos-atkelohely kialakitis munkhlatai elkezdodtek a kivitelezo a DC1-Pesti T & T Kft. 

Kozvilsigitsis fejlesztCs 

Komilagitas fejlesztCsCre a Nyuszi sCtany es az Akacfa utcai garkssor kozott, a Puli sCtiny 
Erdosor utca Cs a Cirmos se thy  kozott valamint a 148-as busz ~Cg~l lorn~sanal  a szerzodCs 
alhirasa folyamatban van kivitelezo a BDK Kft. 

A 2010- Cvi utCpitCsek elokCszitese elkezdodott. 

Aradi vertantik utca (Tihanyi utca - Thtra utca kozott) 
Gyophros utca (Juharos u.- Tolgyes utca kozott) 
Juharos utca (Damjanich utca - Gyophros utca kozott) 
M6kus utca (Szarka utca - M6kus utca 60. kozott) 
Harmatos u. (Damjanich utca - Szellos utca kozott) 
Olt utca (Kirklyerdo utca - Szentmikl6si ut kozott) 
Viragos utca (Csalitos utcAb61 nyilik) 
Safhr PCter utca (Csepeli M utca - Safar utca 1 1. kozott) 
Varju utca(Olyv u - Keselyii utca kozott) 
Krivan utca (MAria kiralyne utja - HhromszCk utca kozott) 
Eromu utca (Csapagy u - Szentmikl6si ut kozott) 
Gerle utca (Mbkus utca -Szent I s tvh  ut kozott) 



13. Acelmu utca(Csapagy utca- Szentmiklosi ut kozott) 
14. Rev utca (Rozsa utca - Nefelejcs utca kozott) 

Kiss Jainos altaibornagy utca szilaird burkolatu i t  Cs jhrda felujitaisa 

A Kiss J h o s  altabomagy utca szilird burkolatu ut es jkda felujitas kozbeszerzesenek 
elokeszitese befejezodott a kozbeszerzCsi hirdetmeny feladasra keriilt. 

Szent Laiszl6 tCr felujitais: 

- Szent Laszlo ter felujitasanak munkaira a kivitelezovel, a Pannon Park Kft-vel a 
szerzodes megkotesre keriilt, munkateriilet atadasra keriilt, a mu&& megkezdodtek. 

Tamariska domb korbekeritkse: 

- Tamariska domb geodeziai felmeresere a szerzodes megkotesre keriilt. 

KerCkpair tairol6k kihelyezCse kozteriiletekre, intCzmCnyek elk: 

Kerkkpir tkol6k kihelyezesere ajhlatkerCsek az ajinlatadoknak megkiildesre keriiltek. 

Folyamatban lev0 tervezesek: 

- Kozlekedes Kft. tervezi a viroskozpont, Beke ter parkolasi 6s forgalmi 
rendjenek kialakitasat, valamint az Erdosor utca - Technikus utca csom6pontba 
gyalogos-atkelohely kialakitas tervezeset 

- Komyezetfejlesztes Kft. 31 utca ut6pitCs tervezkset vCgzik, melyekhez 
februarban megerkeztek a vizjogi engedelyek, epitCsi engedely van 8 utcara, a 
tobbi folyamatban. 

- Via Futura 32 utca utepitCsCnek tervezCsCt vegzi, tervszallitas 2010 janukban 
16 db utca tervei megerkeztek, a tobbi folyamatban van 

- UTIBER Kft. 9 komyezetvCdelmi tervezksek, felujitasok kozlekedesi kirok 
elhiritasa tCmaban 9 tervezksi feladatot vkgez, melyek tervszallitasa 
megtortknt. 

- kutyafuttato Krizantem u. lakossagi forum szerinti attervezesknek szerzodCs 
kotese folyamatban van) 

Folyamatosan keszitjiik a kozbeszerzesi eljarasok dokumentacibit, a beszerzksek 
ajAnlatkerCseit, szerzodCseket. 

VarosfeilesztCsi Igazgat6sagi feladatok 

- 11. R&6czi Ferenc ut 212. inaatlan hasznositasAnak iiaye: a tulajdonostirs Infinity 2000 kft. 
tajekoztatasa arr61, hogy az ~nkormhn~zatunk nem akar elni az elovasir18si jogaval, Infinity 



2000. kft vkteli ajhlataval kapcsolatban pontositas kkrCs, nyilatkozat megerkezett a Tul. Biz. 
20 10. aprilisi iilkse tudja targyalni. 
- Adv lakotelep intearalt szocialis rehabilitacioia program: Rehabilitacios Megbizasi 
Szerzod6s m6dositashak elok6szit6se, a konyvvizsgalattal kapcsolatos ajhlatkkrksek 
kikiildese, bekrkezese, szerzodCskot6s elok6szit6se, 
- SzAllit6 utcai 209961125 hrsz-u ingatlan megosztasa: szennyviz kozmuszolg~tati, 
nyilatkozathak - Waberer's Logisztikai Zrt. - megkdrkse. Nyilatkozat birtokaban a 
telekalakitasi eljaras lefolytathato lesz. 
- uj szociiilis vGrosrehabBit~ci6s ~Alvhzaton tortin6 indulhs: adatgyiijtks, az thrsashhzakkal, 
lakasszovetkezetekkel egyeztetks a programon torteno indulasr61, az IVS-sel va16 osszhang 
megteremtCsCnek egyeztetkse, a lehetsCges fejlesztCsi irhyok meghathrozasa, a lehetsiges 
partnerekkel tortCno munkakapcsolat kidolgozasa, vkgrehajtasa eredmCnyekCnt az elozetes 
akci6teriileti terv elkdsziilt, remklhetoleg a 201 0. mhrciusi Kt. ulCs thrgyalni tudja. 
- 2 10 146144 hrsz-6 Varr6gCpgyh.r utca, saiat hasznalatu uttal kapcsolatos elovasslrlasi jog 
gvakorlashak kerdese: eloterjesztks elkesziilt, 201 0. mhrciusi Kt. napirendek kozott szerepel. 
- 20016511 hrsz-u inaatlan veteli felaihlasaval eloterjesztks elokesziilt, 2010. mhrciusi Kt. 
napirendek kozott szerepel. 
- Cirmos ~ 6 t h ~  4. inaatlan telekcsere ugv: a konyvvizsga16 Crt6kbecslCs elkCsziilt, az 
6rtCkbecslCs eloterjesztesbe illesztese folymatban. 
- Vag6hid utcai 20826 11 10 inaatlan telekalakitasa: a tulajdon kozossCg megsziinteto szerzodCs 
vCglegesitCs alatt. 
- Kossuth Laios utca 16. hasznositasa: az elkdsziilt palyhzati felhivast foCpitCszi igknyek miatt 
javitani kell. ~ t d o l ~ o z a s a  folyamatban. 
- 20277612 Cs 20277617 hrsz-6 ingatlanok iigye: vagyonkataszteri adatok javitasa megtortCnt, 
adatok atkiildese folyamatban. 
- Baihki F. u. 86. alatti hulladekudvar kirdkse: CrtCkbecslCs kCszul, mely alapjh (a 
szerzodCstervezet Cs CrtCkelCs) a dontksre jogosult szervezet felC a 610 lesz terjesztve. 

Budapest, 2010. mhrcius 17. 

Tisztelettel: 

Halasz Istvan 
kozigazgatasi iigyintCzo 
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A ket testiileti ules kozott eltelt idoszakban az Igazgatasi Agazat vonatkozasaban az alabbi 
fontos esemenyek tortentek: 

Igazgatiisi Iroda 

1. Az elmfilt idoszakban a Kereskedelmi Csoport vonatkozasaban 
1 telepengedely kiadasara, 
3 telep nyilvhtartasba vCtelCre, 
1 1 telep adatvaltozishak atvezetesere, 
5 telep megsziinCsCnek tudomasulvCtelere, 

valamint 
4 uzlet mukodesi engedelyenek kiadasara, 
27 esetben kereskedelmi tevekenyseg megkezdese bejelentesenek 

tudomasulv~telere, 
28 uzlet megsziinesenek tudomasulv~telere, 

keriilt sor. 

Helyszini ellenorzest 9 esetben tartottak a kolleghk, melybol 
1 szallashely eseteben mindent rendben talaltak a kolleghk, 
3 uzletbol 2 rendben uzemelt, egy esetben birsag kiszabiska keriilt sor, mert 
az uzlet a zk6  hatkozat ellenere mukodott. 
5 ellenorzott telepbol2 z h a  tartott, 1 telepen tevekenyseget nem vegeztek, 1 

, esetben nem telepengedely vagy bejelenteskoteles tevekenyseget vkgeztek. 1 
telep eseteben birsag kiszabaska keriilt sor, mert a telep a zk6  hatiirozat 
ellenere miikodott. 

2. Az Anyakonyvi Csoport anyakonywezetoi szombati munkanapokon 10 anyakonyvi 
esemenynel (hazassagkotes) es 9 szemely honositasa s o r h  miikodtek kozre. 



Folyamatban lCvo kozbeszerzesek 

1. 2010. februir 24. napjan hirdetmCny nClkuli tiirgyalasos kozbeszerzCsi eljaras indult 
2 milliird forint osszego foly6szamlahitelkeret szerzodCs megkotise CrdekCben. Az 
eljirasban a foly6szhlavezeto OTP Bank Nyrt. keriilt meghivisra. Az OTP Bank 
Nyrt. az ajSunlatit benfljtotta, 2010. mircius 17-en az eljirasban az ajSunlat 
vCglegesitCse BrdekCben tiirgyalhs megtartasira keriilt sor. Az eljiras eredmCnye 
2010. mircius 18-in keriil kihirdetksre. A szerzodkskotCs v6rhat6 idopontja: 2010. 
mircius 30. 

VarosCpitCsi Iroda 

1. A Budapest XXI. Ady Endre ut 58. s z h  alatti ingatlanon a Lid1 Magyarorszag Bt. 
altal, korabban engedCly nClkul kialakitott, gCpkocsi behajt6ra vonatkoz6lag a 
kozljtkezeloi engeddlyt kiadtuk feltCtelekke1. Az eljirhs sorin vizsghltuk a kCsobb a 
Fovirosi 0nkormSunyzat Altal kialakitand6 kerkkpanittal kapcsolatos 
megval6sithat6sAgot. Az Crintett fovirosi hat6sAg kikotCssel hozzajarult a behajt6 
ko~tkeze lo  91tal tortkno engedClyezCsChez. 

2. Budapest XXI. Keriilet SzinesfCm u. 1-3. (2 101 4611 19 hrsz.) s z h  alatti ingatlanon a 
Csepeli I11 Eromu Kft. bontisi engedCly kCrelmet n f l j t o  be az ingatlanon talalhat6 
(rCgi) Eromu kpiiletegyiittesre (osszesen kb. 13.000 m2), az ehhez kapcsol6d6 kCt 
kCmCnyre, valarnint a S6talanit6- Cs vizlagyit6 Cpuletre (1350 m2). Az eljiras 
meginditasra keriilt. A bontasi munk& a tervezett 111. gizturbin6s eromu 
beruhhzasinak elokCszitCsCnek eleme. Az eljirhst meginditottuk. 

3. Budapest XXI. keriilet . RCV u. 10. s z h  alatti ingatlanon hat6sagunk a 11-21 890- 
41201 0. s z h l j  vkgzCsCben elrendelte a korhbbi 11-61 63-2912009. s z h l j  hatirozatban 
eloirt munkalatok hat6s9gi uton torteno vegrehajtasit az ingatlantulajdonosok 
koltsCgCre 6s veszClyCre. A munkdatok haladkktalan elvkgeztetCsCre, a teleken 
tortknt, tobb tuzeset okSun tovhbb sljlyosbod6 CletveszClyes hllapot miatt volt sziikskg. 

~gyfClszol~alati Cs Okmanyiroda 

Az APEH vizsghlat volt az ~ ~ ~ f C l s z o l g ~ l a t i  Cs OkmSunyirodin az uti okminyok 
tekintetkben vizsghlthk az utlevCl, forgalmi engedCly Cs a torzskonyvek keszitCsCnek 
illetkk lerovasht. 
A vizsghlat hibat nem tArt fel, az eredmCny jegyzokonyvkt kCt h6napon belul igCrtCk 
megkuldeni. Az illetCkfizetes gyakorlata az OkmSunyirodan a jogszabalyban eloirtak 
szerint tortCnik. 

Budapest, 2010. marcius 17. 

~ e r h a d n ~  dr. Parag6 Ibolya 
alj egyzo 



Helyzetjelen tes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temairol 

I. Csepeli Gerincut I. utem 

A Fovarosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu teruletek atadasi 
folyamata megkezdoddtt. Megszulettek a testuleti dontesek, az atadasi jegyzokonyv 
es a niegallapodas elokeszites alatt van. 
Az utszakasz 2009 jan . 21-en epitesi engedelyt kapott. 
A Fovarosi Onkormanyzat megkezdte a kivitelezore vonatkozo kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasat. A kiiras jan. 5-en megjelent, jan. 21-en lesz a helyszini bejaras. A 
helyszini bejaras megtortent, az eljaras az ajanlatteteli szakaszba fordult. A Fovaros 
jelzese szerint majus 5-en a kivitelezovel alai rjak a szerzodest. 

11. Teherforgalmi Elkerulo ut 

A Kt dontese alapjan megrendeltuk a teruletmegszerzeshez szukseges 
dokunientaciokat. A muszaki dokumentumok elkeszultek, azokat a Foldhivatal 
folyamatosan zaradekolja. 
Az utszakasz engedelyezesi tervdokumentacioja elkeszult. A tervek alapjan az 
engedelyezesi eljaras folyamatban van. 
Megtortent a kisajatitast vegzo ugyvedi iroda kivalasztasa. 
Elindi~lt a teruletek megszerzesenek elokeszitese. 
A Rozsa utcatol a Kozpor~ti Szennyviztisztitoig lefektetenda ket darab 600 mm-es 
nyomott csatorna vezetek, valamint az ALPlQ EROM~JBOL a Szigetcsucsig vezeto 
ket darab 800 mm-es tavho vezetek egyarant erinti a Teherforgalmi elkeril~lo ut gyari 
szakaszat. A kulonbozo beruhazasok osszehangolasa muszakilag es penziigyileg 
folyamatban van. Elkeszult a T I  szakasz koltseg bontasa, ami alapjan 
elkezdod hetnek az egyeztetesek a koltsegek megosztasarol az erdekeltek kozott. 

Ill. IN TERREG IVB SEE Re TlnA projekt szakmai el6rehaladasa 

A volt Csepel Muvek fejlesztesi tervenek kidolgozasa targyaban beadott es az EU 
altal tamogatott n-~integy 3.327.500 euro bekerulesi koltsegu projekt targyaban a 
Tamogato Szervezettel megkotesre kerult a Tamogatasi Szerzodes. A projekt 
szakmai megvalositasa soran beadasra kerult a VAI-1 Kht. fele az 1. sz. 
elorehaladasi jelentes, valamint kifizetesi kerelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerult es kifizetesre kerult koltsegeket. A 2009. oktober 5-6. kozott 
megrendezett nemzetkozi nyitokonferenciaval a program kezdetet vette. A tematikus 
munkacsoportok felkeszitese 201 0. 01. 22-en lezajlott Iblariborban. 
A Tamogatasi Szerzodesben foglaltak alapjan beadasra kerult a projekt 1. sz. 
Elorehaladasi Jelentese. A Tamogatasi Szerzodes (Fo Szerzodes) mellett alairasra 
kerult a projekt hazai Tarsfinanszirozasi Szerzodese, amely a Csepelre eso 
koltsegvetes 10%-t egy osszegben, azaz 70.000 EURO tamogatast mar atutalt eloleg 
formajaban. 
A Tamogato Szervezet (VATI Kft. - .ITS) altal kiadott, a projekt megkezdesetol 2009. 
augusztus 31-ig felmerult es jovahagyott koltsegeket tartalmazo Hitelesitesi 
Nyilatkozat alapjan a palyazati tamogatas elso kifizetese 201 0. marcius Iionap vegen 
erkezik meg. 
A Re-TlnA nemzetkozi projekt csepeli projekt-team-je az 11201 0. sz. Polgarmesteri es 
Jegyzoi Kozos Intezkedes alapjan vegzi tevekenyseget. 



I V. Termalfiirdo es Wellness 

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

V. Fedett uszoda 

Az onkormanyzat szamara nyujtott uszodai szolgaltatas kozbeszerzesi eljarasa 
eredmenytelenul zarult. A tovabbi feladatokrol dontes szukseges. 

VI. Az iigflelszolgalati lroda felujitasa 

Az 1Jgyfelszolgalati lroda felujitasa befejezodott. A hozzaepitett uj bejaratot a 
vizesblokkokkal az ugyfelek birtokba vettek. 

VII. Nagy tanacsterem felujitasa 

A Nagy tanacsterem felujitasa megkezdodott, befejezese marcius vegere varhato. 

VIII. A mag utca megepitese 

A Mag utca epitese befejezodott. A muszaki atadas nem tortent meg, a 
tavhovezetek oszlop athelyezesenek meghiusulasa miatt. Az ugyben a 
Kozigazgatasi Hivataltol dontest varunk. A Kozig. Hivatal kijelolt szakertoje munkajat 
befejezte, a targyalas a Kozig nel megtortent, hatarozathozatal kovetkezik. 
A hatarozat megszuletett, a kartalanitast ki lehet fizetni. Az utban lev6 oszlop 
athelyezese a futesi szezon befejezeset kovetoen fog megtortenni. 

IX Venusz u. 2. sz. alatti orvosi rendel6 es a Hetszinvirag 0voda KMOP- 
2007-4.5.3 jelu komplex akadalymentesitese palyazat: 

Mindket intezmenyben a palyazatban vallalt szakmai feladatok teljesitese megtortent. 
A kozbeszerzes ljtjan kivalasztott nyertes kivitelezo a vallalkozasi szerzodes szerint 
hataridore teljesitette a kivitelezoi feladatokat, az intezmenyekben a mfiszaki atadas 
megtortent. Mindket intezmenyben a projektzaras kapcsan hivatalos sajtotajekoztato 
keriilt megtartasra, emellett a Csepel ~jsagban 1-1 ujsagcikk is megjelent a 
ber~~hazas befejezeserol. Jelenleg zajlik a ket palyazat zaro projekt elorehaladasi 
jelentesenek es zaro kifizetesi kerelmenek benyujtasa, illetve azok korrekcioja. 



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

kezeleseben beadott onkormanyzati palyazatok 2007-2008-2009. 

1 Palyazati felhivas 

KMOP-2007-4.5.3 
jelu palyazat, Venusz 
u. 2. sz. alatti 
Haziorvosi Rendelo 
komplex 
akadalymentesitese 

KMOP-2007-4.5.3 

Palyazatot 
elBkeszit6 

szervezet ill. 
szervezeti egyseg 

Fejlesztesi Csoport 

lgenyelt vagy 
elnyert tamogatas 

22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

1 akadalymentesitese 1 1 

jelu palyazat, a 
Hetszinvirag ovoda 
komplex 

I INTERREG IVB. I I 

Fejlesztesi Csoport 

programjanak 
kidolgozasa 

24.333.742,-Ft 
(elnyert) 

palyazati program: a 
Cse~el  Muvek 

teriilete fejlesztesi 

KMOP-2008-5.5.1lC 
Ady lakotelep 
integralt szocialis 
varosrehabilitacioja 

Csevak Zrt. 

Fejlesztesi csoport 2.828.375 euro 

Funkciobovito 
rehabilitacio 

974.339.677 Ft 
(elnyert) 

Csevak Zrt. 

KMOP-2008-2.1.1 IB  
Belteruleti utak 
feilesztese 

Pal yazati eredmeny 

Csevak Zrt. 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre kerult, a 
projekt 2009. 09.08- 
~ - 

an zarult 
A palyazat nyert, a 

tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre kerult, a 
projekt 2009. 09.08- 

A palyazat an ==+ nyert, a ~. 

tamogatasi 
I szerzodes 

megkotesre kerult, a 
projekt 

megvalositasa 

tamogatasi 
szerzodes 

megkotesre kerult, a 
megvalositas 

1 folyamatban van 1 

130.222.859,-Ft tamogatasi 

Parkolok es 
csomopontok 
fejlesztese 
KMOP-2007-3.3.1lB 
Belteruleti 
csapadekviz- 

(igenyelt) 

KMOP-2007-2.3.1 IC 

Csevak Zrt. 

szerzodes 
megkotesre kerult, a 

Csevak Zrt. 

--- 

142.1 65.800,-Ft 
(elnyert) 

- 
projekt zarult 

A palyazat nyert, de 
a tamogatasi 

szerzodestol az 

A palyazat nyert, a 
projekt 

megvalositasa 

Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 

elvezetes es gyujtes 
KMRFT-TEUT-2008 

Csevak Zrt. 

1 folyamatban van 

9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 



tamogatasa: Arpad 
u. burkolat felujitasa 

Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: 
Tancsics M. u. 
(Koltoi A. u. - Ady E. 
ut kozott) burkolat 
feluiitasa 

Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: II. 
Rakoczi F. ut (Koltoi 
A. u. -Ady E. ut 
kozott) bal palya 
burkolat felujitasa 
(01 000471081U) 

KIMRFT-TEUT-2008 
Telepulesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belteruleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: Katona 
J. u. (Kassai u. - 
Dunadulo kozott) 
burkolat felujitasa 1 (01 000521081~) 
XXI. Keriilet Csepel 
Kiralymajor lak6telep 
kozponti park I. utem 
jatszoter 
rekonstrukcio 1 fovarosi palyazat 
KMOP-2007-4.6.1 
Kozoktatasi 
intezmenyek 
beruhazasainak 
tamogatasa - AMK 
intezmenyfelujitasi 
~alvazata 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

Csevak Zrt. 

11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

5.706.882,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

6.797.420,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzugyi leszamolas 
folyamatban van 

14.500.000,-Ft 
(elnyert) 

Budapest, 201 0.03. 17. 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult 

224.236.000,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
muszaki atadas 

megtortent 



Szlavik Zoltan 
strategiai fomunkatars sk. 
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Budapest XXI. Keriilet 
Csepel ~nkorman~zata  

H e l v b e n  

Polgarmesteri Hivatal 
Humknpolitik?i 6s UzemeltetCsi Agazat 

Agazatvezeto 

Tisztelt Polghester  ~ r !  

Mellkkelve megkiildijm a kCt testiileti iilCs kozijtt eltelt idoszakban a Humhnpolitikai 6s uzemeltetksi 
Agazat tevekenyskgdre vonatkoz6 fontosabb esemknyek beszhol6jat: 
~~aza tveze to i  hataskorben: 

1. ,,Csepelert" dij atad6 iinnepsCg lebonyolitasaban va16 szervezCsi munkik elvCgz6se; 
2. Nagytanacsterem atepitCs6vel kapcsolatos munkak koordinfilasa, 
3. Csepelrol sz616 k6t kiadvhy megjelenteteseben va16 reszv6te1, 
4. OGY k6pviselovalasztashoz kapcsolbd6 szervezksi munkiik ellatka. 

Szemklyzeti vezetoi feladatok tekinteteben: 

5. Cafeteria rendszerhez kapcsol6d6 ellenorzCsi, rendelesi feladatok ellathsa. 
6. 2009. Bvi vBgad6 elszhmolhshoz kapcsolbdo feladatok ellathsa. 
7. A 201 0. Cvre BrvCnyesitheto adoj6vfiirhshoz kapcsol6db feladatok ismCtelt ellatasa, 
8. 20 10. marcius h6napra esedCkes atsorolasok 6s jubileumi jutalmak kifizeteshek elok6szitese 
9. A februiu havi jelentksi kotelezettsegek teljesitkse a d~ felC, valamint a megbizasi 

szerzodCsek, belso-helyettesitksek visszaigazol~sa, 
10. Intezkedes a gipjhrmu kijltskgtCrit6s kifizeteskben 20 10. miucius hbnapra, 
11. Csontritkulasos megbetegedesek szurovizsgalathak megszervezCse a hivatal munkatiusai 

rkszkre. 

Budapest, 20 10. marcius 19. 

Tisztelettel: 

Papp GyulPnC 
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