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Tisztelt KepviseI6-testUlet! 

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

2010. marcius 23. 
Kiallitas megnyit6 a Csepel Gah~riaban 

A Csepel Galeriaban Kovacs Albert, a Magyar Fest6k Tarsasaga elnbkenek bevezet6jet kbvet6en 
Wehner Tibor mOveszettbrtenesz nyitotta meg Karolyi Ern6 fest6mOvesz "Kollazsok kicsiben es 
nagyban" cfmO kiallftasat. A megnyit6t Gonda Janos zeneszerz6, zongoramOvesz sajat 
szerzemenyeivel szfnesftette. A tarlat aprilis 23-ig tekinthet6 meg. 

Kiallitas megnyit6 a Nagy Imre AMK-ban 
A Nagy Imre AMK kiallft6termeben Feledy Balazs mOveszeti fr6 nyitotta meg Panti Imre fest6mOvesz 
kiallftasat. A megnyit6t a Fasang Arpad Zeneiskola ket nbvendeke Parks Tamas es Radl Adam 
gitardallamai tettek elvezetesebbe. 

Onkormanyzati sakkverseny III. fordul6 
A versenyen, melyet a Csepel SC Szabadid6 Klubjaban feln6tt versenyz6k reszvetelevel rendeztek 
az alabbi eredmeny sZOletett: 1. Huve Karoly, 2. Makrai Peter, 3. Traub Gyula, 4. Vertes Zoltan 
5. Varnyu Ferenc, 6. Eisenbacher Mihaly 

2010. marcius 24. 
Konyvbemutat6 a Fc5varosi Szab6 Ervin Konyvtar Setal6 utcai Konyvtaraban 
J. S. Bach: Gigue es Double cfmO mOvenek elhangzasat kbvet6en, -melyet Szecsi L6rinc, az Egressy 
Beni zeneiskola nbvendeke adott e16- dr. Bolla Dezs6, Berta Eva kbnyvtaros segftsegevel 
vetftettkepes el6adas kereteben mutatta be Holczman Gybrgynevel (a kbnyvtar vezet6je) kbzosen 
osszeallftott "Csepel helyismereti bibliografiaja" cfmO kbnyvet. Az ismertet6 utan a kiadvanyb61 minden 
resztvev6 tiszteletpeldanyt vehetett at. 

2010. marcius 25. 
Bizottsagi elnoki ertekezletet tartottunk a kovetkez6 testoleti Oles el6keszftese erdekeben. 

2010. marcius 26.
 
Eltemettek Mehrl Janost, a VKB kOls6 szakert6jet. A temetesen az onkormanyzat vezet6i reszt
 
vettek.
 

V. Alpiq Csepeli Helytorteneti es Helyismereti vetelkedc5 
A februar 4.-en megrendezett el6csatarozasokb61, amelyen 8 altalanos iskola 4-4 f6s csapata vett
 
reszt, 3 csapat jutott be a Nagy Imre AMK sZfnhaztermeben megrendezett dont6be. A 10 fordul6s
 
vetelked6 soran nagyfoku tudasr61 tettek tanubizonysagot a diakok. A szoros versenyt a Katona
 
J6zsef Altalanos Iskola Csapata nyerte meg, masodik lett a Kek Altalanos Iskola, mfg harmadik
 
helyezest a Herman Ott6 Altalanos Iskola diakjai ertek el. A vandorserleg, a dfjak es kOlondfjak mellett
 
mindharom csapat 1 hetes horvatorszagi nyaralas nyert az Alpiq Csepel kft. es az onkormanyzat
 
j6voltab61.
 

2010. marcius 29.
 
Gyermekvedelmi tanacskozast szervez a Szocialis es EgeszsegOgyi Agazat Horvath Gyula
 
alpolgarmester vezetesevel.
 

Kiallitas megnyit6 a Mansfeld Peter galeriaban
 
A Mansfeld Peter Galeriaban Keppel gyula, a galeria mOveszeti vezet6je kbszont6jet kovet6en Keppel
 
Marton mOveszettortenesz hallgat6 nyitotta meg K6rosy Attila fest6mOvesz kiallftasat. A megnyit6n
 
kozremOkodott Cziranku Sandor (gitar) es Csik Istvan (Ot6s hangszer).
 

2010. marcius 30.
 
Vermes Nap 
A Vermes Mikl6s Altalanos Iskola rendezvenyen T6th Mihaly polgarmester kbszont6je utan az iskola 
25 eves tortenetere emlekezett T6th Ferencne igazgat6, majd sor kerOlt a Vermes Mikl6s 
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fizikaverseny eredmemyhirdetesere es dfjkiosztasara. Ezt kovet6en Kassaine Hormann Maria 
emlekezett Vermes Mikl6s Kossuth dfjas fizikatanarra, az iskola nevad6jara. A rendezveny vegen 
avattak fel az intezmeny uj szaktantermet, az uj interaktrv tablal. 

2010. marcius 31. 
Kiallitas megnyit6 a NebulArt Gah~riaban 

A Kolcsey Ferenc Altalanos Iskola zsibong6jaban a Szfnhazi Vilagnap alkalmab61 GeisbOhl TOnde
 
fest6mOvesz, tanar nyitotta meg a csepeli altalanos iskolasok palyamOveib61 rendezett "Szfnhazi
 
installaci6s jatekok" cfmO kiallftasl. A megnyit6t kovet6en a resztvev6k interaktrv dramajatekokban
 
vehettek reszt Majorne Szekeres Edit tanarn6 vezetesevel.
 

2010. april is 1.
 
Osszdolgoz6i ertekezletet tartott a POHI vezetese. Az osszdolgoz6i ertekezleten el6szor a jegyz6,
 
majd a polgarmester es Orosz Ferenc alpolgarmester sz61t a hivatal el6tt all6 feladatokr61.
 

Kovacs Istvannet 95. sZUletesnapja alkalmab61 viraggal koszontotte a polgarmester. 

2010. aprilis 6.
 
Orosz Ferenc alpolgarmester Ikvai-Szab6 Imre f6polgarmester-helyettessel targyalt a kerOlet eszaki
 
terUletevel osszefOgg6 fejlesztesi kerdesekr61.
 

2010. aprilis 8. 
Szechenyi emlektabla koszoruzas 
Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata koszoruzasi Onnepseget rendezett Gr. Szechenyi
 
Istvan halalanak 150. eves evfordul6jan. Tiszai Balazs, a Jedlik Anyos Gimnazium tanul6ja (egykori
 
Szechenyis diak) mondta el Arany Janos: Szechenyi emlekezete cfmO verset, majd Torok IIdik6, a Gr.
 
Szechenyi Istvan Altalanos es KettannyelvO Iskola igazgat6ja emlekezett a nagyformatumu
 
allamferfira. A megemlekezest kovet6en koszorukat helyeztek el az emlektablanal.
 

2010. aprilis 13-15.
 
Lezajlottak a testoleti Olest el6keszft6 bizottsagi U1esek.
 

2010. aprilis 14.
 
Csepelen orok nyugalomra helyeztek Dar6czi David, volt kormanysz6viv6l. A temetesen az
 
onkormanyzat vezet6i is megjelentek.
 

2010. aprilis 15.
 
Csepeli Katasztr6favedelmi Ifjusagi Verseny 
A Gyermek, Ifjusagi es Sport Centrumban megrendezett vetelked6t dr. Borsan Gyorgy kepvisel6 ur
 
nyitotta meg, majd 8 altalanos es 7 kozepiskola 6-6 f6s csapata reszvetelevel megkezd6dott a
 
verseny. 15 allomason elmeleti es ugyessegi feladatokat oldottak meg a gyerekek.
 
A verseny celja, hogy a gyerekek: elsajatftsak az alapvet6 polgari- es katasztr6favedelmi,
 
egeszsegugyi ismereteket, megfelel6en kezeljek az esetleges veszelyhelyzeteket, megismerjek
 
kerOletok, lak6helyuk adottsagait, veszelyeztet6 tenyez6it, akarjanak es legyenek kepesek segftseget
 
nyujtani a bajba jutottaknak, tapasztaljak meg egymas iranti felel6ssegukel.
 
Altalanos iskolai kateg6riaban a Karacsony Sandor Altalanos Iskola, kozepiskolai kateg6riaban a
 
Vasarhelyi Pal Kereskedelmi Kozepiskola nyerte a versenyl.
 

2010. aprilis 17.
 
A Diakonkormanyzat tagjai a megalakulasuk 10 eves evfordul6ja alkalmab61 10 db facsemetet
 
ultetett az Nagy Imre AMK melletti teruleten.
 

2010. aprilis 19.
 
A Zene Onnepe rendezveny sorozat alkalmab6117 6rakor kezd6dik a nyit6rendezveny.
 

Kiallitas megnyit6 Kek Iskola galeriaban
 
A Kek Iskola Galeriaban L6ska Lajos mOveszettortenesz, kritikus nyitotta meg Velekei J6zsf Lajos
 
grafikus es szobraszmOvesz "Szimf6nia" cfmO kiallftasal. A tarlat majus 10-ig tekinthet6 meg.
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Bolcsodek Napja 
A Szocialis es MunkaOgyi Miniszterium a 7/2010. (11.19.) utasitasa alapjan - a Pesi Elsa Btilcsadei 
Egylet altai letrehozott elsa magyar btilcsade -1852. aprilis 21-en- Budapesten tortena megnyitasanak 
tiszteletere - aprilis 21-et a Bolcs6dek Napjava nyilvan itotta. Ebb61 az alkalomb61 e napon 
megemlekezest tartottak Budapest XXI. Csepel Onkormanyzata Egyesitett Bolcs6dek szekhelyen, 
ahol Vukovich Zoltan, az Oktatasi, MOvel6desi, Ifjusagi es Sport Agazat vezetaje koszontotte a 
megjelenteket, majd a bolcs6dei dolgoz6k kotetlen barati beszelgetes kereteben elevenitettek fel a 
bolcs6dek tortenetet. 

Veget ert e 2009-2010-es evad MINI-FOCI Bajnoksaga. A szombatonkent a Karacsony Sandor 
Altalanos Iskolaban megrendezett szabadid6sport esemenyen heti rendszeresseggel 8 csapatban 
100-120 kerOleti lakos vett reszt. 
A Bajnoksag vegeredmenye: 1. RONSUK, 2. AMPER, 3. CENTRAL, 4. CSEVAK, 5. ARANY ASZOK, 
6. SOROOGOK 

•	 Az onkormanyzat 2010. aprilis 1-en a munkaberek es juttatasok kifizeteshez, az onkormanyzati 
intezmenyek es a hivatal dolgoz6i, valamint az onkormanyzati kepvisel6k reszere munkaberhitelt 
vett igenybe, melynek osszege 289.819 eFt volt. 

•	 A 2010. evi ktiltsegvetesr61 sz616 5/2010. (11.23.)Kt. rendelet 13. § (5) bekezdese alapjan a 
koltsegvetes teljesiteser61 elsa alkalommal, az els6 negyedevi zarast kovet6en kell a kepvisel6
testuletet tajekoztatni. A Polgarmesteri Hivatalnal bevezetett uj integralt penzOgyi rendszerre val6 
atteres miatt - varhat6an - az aprilis 20-i kepvisel6-testuleti Olesre nem tudjuk a tajekoztat6t 
osszeallitani. Ezert a rendeletben el6irt tajekoztat6t, kes6bb, a Szervezesi lredan keresztul e
mailen kOldjOk ki valamennyi kepvisel6 reszere. 

•	 A SZLEB az aprilisi Olesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta: 
Het csepeli lakos ad6ssagkezelesi szolgaltatas iranti kerelme vonatkozasaban dontott. 
Az OKO-PROGRAM palyazathoz kapcsol6d6an harom tarsashaz eseteben m6dositotta a 
korabban hozott hatarozatban szerepl6 osszegeket, mert a tenyleges felujitasi koltseg 
valamint a miniszteriumi tamogatas merteke valtozott. A megitelt onkormanyzati tamogatas 
osszege nem valtozott. 
Egyetertett az egyedi kemenyek felujitasanak tamogatasara vonatkoz6 2010. evi palyazati 
kifrassal. 

•	 Az OKISB az aprilisi Olesen sajat hataskorben a Csepel Neptanc Alapitvany 2009. evi 
tamogatasr61 sz616 elszamolast es a szoveges beszamol6t elfogadta. 

•	 A PEKB az aprilisi Olesen sajat hataskorben "Az Ady lak6telep integralt szocialis rehabilitaci6janak 
megval6sitasara" targyu nyilt kozbeszerzesi eljarasahoz elkeszitett ajanlati felhivas, 
dokumentaci6 es szerz6destervezet tartalmaval egyetertett. 

•	 Az OJKRB az aprilisi rendkivOli Olesen sajat hataskorben dontott az "Ev Csepeli Rend6re" es az 
"Ev Csepeli TOzolt6ja" dij adomanyozasar61 (2-2 f6). 

KOVETKEZO IOOSZAK ESEMENYEI 

04.20. 16 6ra	 Kiallitas a Hricsovinyi galeriaban. 

04.22.	 9 6ra A Rend6rsegi Nap alkalmab61 Onnepi aliomanygyOles a kerOleti 
Rend6rkapitanysagon. 

136ra Bizottsagi elnoki ertekezlet. 

04.25.	 OrszaggyOlesi kepvisel6 valasztas 2. fordul6ja. 
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04.26. 10 ora Tisztsegviseloi ertekezlet. 

14 ora dr. Szeles Gabor jegyzo fogadooraja. 

04.28. 9 ora Agazatvezetoi ertekezlet. 

15 ora A Csepel Sziget Ifju Tehetsegei crmo verseny ertekelese az AMK-ban. 

05.03. 10 ora Tisztsegviseloi ertekezlet. 

14 ora Orosz Ferenc alpolgarmester fogadooraja. 

05.10. 10 ora Tisztsegviseloi ertekezlet. 

14 ora Horvath Gyula alpolgarmester fogadooraja. 

05.10-13. Bizottsagi Olesek. 

05.10. 9 ora Agazatvezetoi ertekezlet. 

05.17. 10 ora Tisztsegviseloi ertekezlet. 

14 ora Polgarmesteri fogadoora. 

05.18. 9 ora Kepviselo-testoleti Oles. 

Budapest, 2010. aprilis 16. 
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Polgarmesteri Hivatal 
ALJEGYZO 

1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 

Budapest XXI. Keriilet 
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Ugyintezo: Bemidne dr.NA	 Targy: Ket testiileti tiles kozotti beszamol6 

T6th Mihaly 
polgarmester ur 

Helyben 

TAJtKOZTATO A KET TESTULETI ULES KOZOTTI ESEMENYEKROL 

A ket testUleti tiles kozott eltelt id6szakban az Igazgatasi Agazat vonatkozasaban az alabbi 
fontos esemenyek tOrtentek: 

Igazgatasi Iroda 

1.	 Az elmult id6szakban a Kereskedelmi Csoport vonatkozasaban
 
1 telepengedely kiadasara,
 
3 telep nyilvantartasba vetelere,
 
11 telep adatvaltozasanak atvezetesere,
 
5 telep megszililesenek tudomasulvetelere,
 

valamint 
5 uzlet miikodesi engedelyenek kiadasara, 
18 esetben kereskedelmi tevekenyseg megkezdese bejelentesenek 

tudomasulvetelere kernlt sor. 

Helyszini ellen6rzesre egy telep eseteben kernlt sor. Itt megallapitasra kernlt, hogy 
engedely nelktil vegeznek engedelykoteles tevekenyseget, ezert a telep hatarozattal 
bezarasra kerul. 

2.	 Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezet6i szombati munkanapokon 16 anyakonyvi 
esemenynel (hazassagkotes) es 13 szemely honositasa soran miikodtek kozre. 

3.	 Jelenleg folyamatban lev6 kozbeszerzesi eljarasa a Hivatalnak nines. Az elmult 
id6szakban elkeszult es a portMon kozzetetelre kernlt a 2010. evi kozbeszerzesi terv, 
valamint a 2009. evi beszerzesekr61 sz616 eves statisztikai osszegzes. 



Varosepitesi Iroda 

1.	 A Varosepitesi Irodan 2010. aprilis 1. napj<it61 munkaba alIt Nagy Eszter 
magasepitesi e16ad6, igy hat6sagunk, hosszu id6 utan, ismet teljes letszamban 
l<itja el feladatait. 

2.	 Budapest, XXI. kertilet Szabadkikot6 (210023 hrsz., 210034/1 hrsz., 21003412 
hrsz) a Mahart Duna-Cargo Kft. a Nemzeti Kozlekedesi Hat6sag Haj6zasi 
Hat6sagi F60sztalyan kikot6 letesitesere engedely kerelmet adott be. A kikot6 a 
jelenlegi orszagos kozforgalmu kik5t6 b6vitese lenne. Hivatalunk epitesiigyi 
szakhat6sagkent vesz reszt az eljarasban. A tervezett haj6allomas a Nagy-Duna 
folyamag meglev6 Eurotank kikot6jet61 delre helyezkedik el, a Szadadkikot6 II. 
medencejenek bejaratanal. A kik5t6 megkozelitesi lehet6sege a Szikratavir6 
utcar61 (maganutr61) tOrtenik. 

3.	 Budapest XXI. Kertilet Szinesfem u. 1-3. (210146/119 hrsz.) szam alatti 
ingatlanon a Csepeli III Er6mu Kft. bontasi engedely kerelmet visszavonta, igy 
hat6sagunk az eljarast a 11-1667-10/2010 szamu vegzesevel megsziintette. 

Ugyfelszolgalati es Okmanyiroda 

1.	 Kozpontilag az Albacomp cegen keresztiil a BM-es gepeinket karbantartottak. 
2.	 Aprilis 01-jet kovet6en jogszabalyvaltozasok tOrtentek, ertekezleten megbeszeltiik, 

az iigyfelek tajekoztatasa folyamatosan tOrtenik. 

Az orszaggyiilesi kepvisel6k valasztasa I. fordu16janak lebonyolitasa jelent6s mertekben
 
erintette az Igazgatasi Agazat munkatarsait.
 
A folkesziiles es a szavazast kovet6 nap plusz leterheltseget jelentett a hivatal egeszenek.
 
Tovabb folytat6dik a II. fordu16ra iranyu16 szervez6 es igazgatasi tevekenyseg.
 

Budapest, 2010. aprilis 15. 

~\6L1 
Bernadne dr. Farago Ibolya 

aljegyzo 



Polgarmesteri Hivatal
 
Hum{mpolitikai es Uzemeltetesi Agazat
 

Agazatvezet6

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel Onkormanyzata 

1211 Buda est XXI. Szent Imre ter 10. 
2 (1)-4276-109 Honlap: www.csepe1.hu 
Fax: (1)-4276-..... Port'll: www.buda est2l.hu 

Hivatkozasi szam: 
Targy: Beszamol6 

T6th Mihaly
 
polgarmester
 
reszere
 

Helyben 

Tisztelt Polgarmester Dr! 

MelIekelve megkuldom a ket testiileti iiles kozott eltelt idoszakban a Humanpolitikai es Uzemeltetesi
 
Agazat tevekenysegere vonatkoz6 fontosabb esemenyek beszamol6jM:
 
Agazatvezetoi hataskorben:
 

I.	 Nagytanacsterem Mepitesevel kapcsolatos munkak koordimilasa, 
2.	 Csepelrol sz616 ket kiadvany megjelenteteseben val6 reszvetel, 
3.	 OGY kepviselovalasztashoz kapcsol6d6 szervezesi munkak ellMasa. 

Szemelyzeti vezetoi feladatok tekinteteben: 

4.	 A 20 IO. evre ervenyesitheto ad6j6vairashoz kapcsol6d6 feladatok ismetelt ellatasa, 
5.	 Az esedekes atsorolasok es jubileumijutalmak kifizetesenek elokeszitese 
6.	 A marcius havi jelentesi kotelezettsegek teljesitese a MAK fele, valamint a megbizasi 

szerzodesek, belso-helyettesitesek visszaigazolasa, 
7.	 Intezkedes a gepjarmii koltsegterites kifizeteseben 2010. aprilis h6napra, 
8.	 Foglalkozas egeszsegugyi sziirovizsgalat szervezese, 
9.	 2 fo felvetelenek, I fo kilepesenek intezese, 
10.	 Csontritkulasos megbetegedesek sziirovizsgaIatanak megszervezese a hivatal munkatarsai 

reszere. 

Budapest, 2010. aprilis 16. 

Tisztelettel: 

Papp Gyulane 

2010 03 23 -2010 04 16doc.doc 
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Helyzetjelentes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temairol 

I. Csepeli Gerincut I. iitem 

A F6varosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu terijletek atadasi 
folyamata megkezd6dott. Megszulettek a testuleti dontesek, az atadasi jegyz6konyv 
es a megallapodas el6keszites alatt van. 
Az utszakasz 2009 jan. 21-en epitesi engedelyt kapott. 
A F6varosi Onkormanyzat megkezdte a kivitelez6re vonatkoz6 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 F6varos 
jelzese szerint majus 5-en a kivitelez6vel alai~ak a szerz6dest. 

II. Teherforgalmi Elkeriilo ut 

A Kt dontese alapjan megrendeltuk a teruletmegszerzeshez szukseges 
dokumentaci6kat. A muszaki dokumentumok elkeszultek, azokat a Foldhivatal 
folyamatosan zaradekolja. 
Az utszakasz engedelyezesi tervdokumentaci6ja elkeszult. A tervek alapjan az 
engedelyezesi eljaras folyamatban van. 
Megtortent a kisajatitast vegz6 Q§yveEJi-if0EJa-kivalas~tasalc-.--------------
Elindult a terClletek megszerzesenek el6keszitese. 
A R6zsa utcat61 a Kozponti Szennyviztisztit6ig lefektetend6 ket darab 600 rnm-es 
nyomott csatorna vezetek, valarnint az ALPIQ EROMUSOL a Szigetcsucsig vezet6 
ket darab 800 mm-es tavh6 vezetek egyarant erinti a Teherforgalmi elkerul6 ut gyari 
szakaszat. A kulonboz6 beruhazasok osszehangolasa muszakilag es penzugyileg 
folyamatban van. Elkeszult a T1 szakasz koltseg bontasa, ami alapjan 
elkezd6dhetnek az egyeztetesek a koltsegek megosztasar61 az erdekeltek kozott. 

III. INTERREG IVB SEE ReTinA projekt szakmai elorehaladasa 

A volt Csepel Muvek fejlesztesi tervenek kidolgozasa targyaban beadott es az EU 
altai tamogatott mintegy 3.327.500 eur6 bekerulesi koltsegu projekt targyaban a 
Tamogat6 SzervezetteI megkotesre kerult a Tamogatasi Szerz6des. A projekt 
szakmai megval6sitasa soran beadasra kerult a VATI Kht. fele az 1. sz. 
el6rehaladasi jelentes, valamint kifizetesi kerelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerult es kifizetesre kerult koltsegeket. A 2009. okt6ber 5-6. kozott 
megrendezett nemzetkozi nyit6konferenciaval a program kezdetet vette. A tematikus 
munkacsoportok felkeszitese 2010. 01. 22-en lezajlott Mariborban. 
A Tamogatasi Szerz6desben foglaltak alapjan beadasra kerult a projekt 1. sz. 
EI6rehaiadasi Jelentese. A Tamogatasi Szerz6des (F6 Szerz6des) mellett alairasra 
kerult a projekt hazai Tarsfinanszirozasi Szerz6dese, amely a Csepelre es6 
koltsegvetes 1O%-t egy osszegben, azaz 70.000 EURO tamogatast mar atutalt el61eg 
formajaban. . 
A Tamogat6 Szervezet (VATI Kft. - JTS) altai kiadott, a projekt megkezdeset61 2009. 
augusztus 31-ig felmerult es j6vahagyott koltsegeket tartalmaz6 Hitelesitesi 
Nyilatkozat alapjan a palyazati tamogatas els6 kifizetese 2010. marcius h6nap vegen 
erkezik meg. 
A ReTinA nemzetkozi projekt csepeli projekt-team-je az 1/2010. sz. Polgarmesteri es 
Jegyz6i Kozos Intezkedes alapjan vegzi tevekenyseget. 



IV. Termalfiirda es Wellness 

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

V. Fedeft uszoda 

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

VI. Az Ugyfelszolgalati Iroda felujitasa 

Az Ogyfelszolgalati Iroda felujftasa befejez6dott. A hozzaepftett IJj bejaratot a 
vizesblokkokkal az Ogyfelek birtokba vettek. 

VII. Nagy tanacsterem felujitasa 

A Nagy tanacsterem felujftasa megkezd6dott, befejezese marcius vegere varhat6. 

VIII. A mag utca megepitese 

A Mag utca epftese befejez6dott. A muszaki atadas nem tortent meg, a 
tavh6vezetek oszlop athelyezesenek meghiusulasa miatt. Az Ogyben a 
Kozigazgatasi Hivatalt61 dontest varunk. A Kozig. Hivatal kijelolt szakert6je munkajat 
befejezte, a targyalas a Kozignel megtortent, hatarozathozatal kovetkezik. 
A hatarozat megszOletett, a kartalanftast ki lehet fizetni. Az utban lev6 oszlop 
athelyezese a fUtesiszezon befejezeset kovet6en fog megtortenni. 

IX. Venusz u. 2. sz. alafti orvosi rendela es a Hetszinvirag Ovoda KMOP
2007-4.5.3 jeW komplex akadalymentesitese palyazat: 

Az intezmenyekben a muszaki atadas megtortent. Mindket intezmenyben a 
projektzaras kapcsan hivatalos sajt6tajekoztat6 kerOlt megtartasra. Jelenleg zajlik a 
tamogat6 szervezetteI a palyazatok zar6 projekt el6rehaladasi jelentesenek es zar6 
kifizetesi kerelmenek korrekci6ja. 
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Kozep-Magyarorszagi Operativ Program, TEUT, a Kozossegi 
Kezdemenyezesi Programok kereteben, ill. F6varosi Onk. 

kezeleseben beadott onkormanyzati palyazatok 2007-2008-2009. 

Palyazatot 

Palyazati felhivas elokeszito 
szervezet ill. 

Igenyelt vagy 
elnyert tamogatas 

Palyazati eredmeny 

szervezeti egyseg 
KMOP-2007-4.5.3 A palyazat nyert, a 
jelu palyazat, Vemusz tamogatasi 
u. 2. sz. alatti 
Haziorvosi Rendel6 Fejlesztesi Csoport 

22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

szerz6des 
megkotesre kerOlt, a 

komplex projekt 2009. 09.08
akadalymentesftese an zarult 

KMOP-2007-4.5.3 
jelO palyazat, a 
Hetszfnvirag 6voda 
komplex 
akadalymentesftese 

Fejlesztesi Csoport 
24.333.742,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerult, a 
projekt 2009.09.08

an zarult 

INTERREG IVB. 
palyazati program: a 
volt Csepel Muvek 
terulete fejlesztesi 
programjanak 
kidolgozasa 

Fejlesztesi Csoport 
2.828.375 eur6 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerult, a 
projekt 

megval6sftasa 
folyamatban van 

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

Csevak Zrt. 
974.339.677 Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerult, a 
megval6sftas 

folyamatban van 
KMOP-2008-5.2.2/B 
Funkci6b6vft6 
rehabilitaci6 

Csevak Zrt. 
698.301.342,-Ft 

(igenyelt) 

A palyazat az 
ertekeles soran nem 

nyert tamogatast 

KMOP-2008-2.1.1/B 
Belteruleti utak 
fejlesztese 

Csevak Zrt. 130.222.859,-Ft 
(igenyelt) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerult, a 
proiekt zarult 

KMOP-2007-2.3.1/C A palyazat nyert, de 
Parkol6k es 
csom6pontok Csevak Zrt. 

171.094.958,-Ft a tamogatasi 
szerz6dest61 az 

feilesztese Qnkormanyzat elall 
KMOP-2007-3.3.1/B A palyazat nyert, a 
Belteruleti 
csapadekvfz-

Csevak Zrt. 
142.165.800,-Ft 

(elnyert) 
projekt 

megval6sftasa 
elvezetes es Qyujtes folyamatban van 
KMRFT-TEUT-2008 
Telepulesi A palyazat nyert, a 
onkormanyzati 
szilard burkolatU Csevak Zrt. 

9.860.096,-Ft 
(elnyert) 

projekt lezarult, a 
penzugyi leszamolas 

belteruleti kozutak folyamatban van 
burkolat felujftasanak 
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tamogatasa: Arpad 
u. burkolat felujftasa 
(0100050/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepOlesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belterOleti kozutak A palyazat nyert, a 
burkolat felujftasanak 
tamogatasa: Csevak Zrt. 

11.793.080,-Ft 
(elnyert) 

projekt lezarult, a 
penzOgyi leszamolas 

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

Csevak Zrt. 
5.706.882,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzOgyi leszamolas 
folyamatban van 

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

KMRFT-TEUT-2008 
TelepOlesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatU 
belterOleti kozutak 
burkolat fellljftasanak 
tamogatasa: Katona 
J. u. (Kassai u. -

Csevak Zrt. 
6.797.420,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzOgyi leszamolas 
folyamatban van 

DunadOl6 kozott) 
burkolat felujftasa 
(0100052/08/U) 
XXI. KeriJlet Csepel 
Kiralymajor lak6telep 
kozponti park I. otem 
jatsz6ter Csevak Zrt. 

14.500.000,-Ft 
(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult 

rekonstrukci6 
f6varosi palyazat 
KMOP-2007-4.6.1 
Kozoktatasi 
intezmenyek 
beruhazasainak 
tamogatasa - AMK 

AMK 
224.236.000,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
mfJszaki atadas 

megtortent 
intezmenyfelujftasi 
palvazata 

Budapest, 2010.04.13. 

Sz/avik Zo/fan 
strategiai f6munkatars sk. 
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Kef testfileti files kozotti idoszak beszamol6ja 

(2010. marcius 23. - 2010. aprilis 20.) 

I. Fenntartasi munlcilatok 

Parkfenntartas 

A kozbeszerzesi palyazaton nyertes vallalkoz6 a Fokert-ZOfe konzorcium. A parkfenntartasi 
munkalatok folyamatosak az idojarasi viszonyok ftiggvenyeben. A 375/2009(V.14.)Kt szamu 
hatarozat alapjan folyamatban van a (127.947 eFt) kozbeszerzesi eljaras, szerzodeskotes aprilisban 
varhat6. 

Fasorfenntartas 

A 2010., 2011. evi fasorfenntartasi feladat kozbeszerzesi eljarasa eredmenytelentil zarult. Az uj 
kozbeszerzesi eljaras folyamatban van, majus e1ejen varhat6 a szerzodeskOtes. Az atmeneti idoszakra, 
ezert brutt6 9.750 eft ertekben beszerzesi eljaras lett lefolytatva. A legalacsonyabb arajanlatot adott 
vallalkoz6val a Pannon Park Forest Kft.-vel a szerzodes alliirasra kertilt, az elso megrendelok kiadasa 
megtortent. 

Tamariska-domb fenntartasa 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es sztikseges elokeszito 
munkalatok. 

Meglevo jlitsz6eszkozok ellenorzese,javitasi munklii 

A Szamei Kft. altaI keszitett szabvanyossagi jegyzokonyvek alapjan a miiszaki tartalom osszeallirnsa 
elkesztilt, mely szerint a sztikseges fedezet osszesen a kovetkezo lenne: 42.000 eft a dtihOngok 
litalakitasara es 13.000 eft a jlitsz6terekkel kapcsolatos fe1adatok elvegzesere. 

2010. februar 23-an elfogadott koltsegvetes alapjan folyamatban van a ket feladattal kapcsolatos es 
sztikseges kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa a hozzajuk tartoz6 reszosszegekkel. 

A hianyz6 fedezettel kapcsolatban - melyre a 2010. evi koltsegvetes nem adott lehetoseget 
allasfoglalast keriink. 

A 2009. evi keretosszeget lithUz6d6kent jeleztiik, mely tartalmazza a korabbi rongalasokb6l ad6d6 
javitasok, valamint a jegyzokonyvek alapjan meghatarozott feladatok egy kisebb reszenek a koltseget 
is. A beerkezett 3 arajanlat szerint a Kompan Kepviselet adta a legkedvezobb ajanlatot, a szerzodes 
2010. aprilis 30-ig hatlilyos, a tertilet litadas-atvete1e megtOrtent. 

Locso16ha16zat karbantartasa, reszleges javitasa 

2010. evi koltsegvetes szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az arajanlatok beerkeztek, melynek 
feldolgozasa folyamatban van. 

Kertiletben elOfordu16 parki berendezesek, burkolatok bontasa 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es sztikseges elokeszito 
munkalatok. 



Lapkoves jardak javitasa, p6tlasa, kiepitese 

2010. evi koltsegvetes es a beszerzesi eljaras alapjan folyamatban van az arajanlatok bekerese.
 

Kutyafuttat6k es kutyapiszok-gyiijt61adak iizemeltetese
 

A kozbeszerzesi eljaras alapjan a szerz6des alairasra keriilt, a teriilet atadas-atvetele is megtortent az
 
osszessegeben legalacsonyabb arajanlatot tett vallalkoz6val, a Ko-Sar Kft.-vel. A fenntartasi feladatok
 
a szerz6deses feltetelek szerint folyamatban vannak.
 

Graffiti eltavolitas
 

2010. evi koltsegvetes es a beszerzesi eljaras alapjan folyamatban van az ar~anlatok bekerese.
 

Szok6klitfenntartas
 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban van a szerz6deskotes, a legalacsonyabb arajanlatot adott
 
vallalkoz6val, a Lian Kft.-vel.
 

Fap6tlas
 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es sziikseges el6keszit6
 
munkalatok. A teljesites 6sszel varhat6.
 

Hulladekszallitas
 

A kozbeszerzesi eljaras soran a Netta Kft.- vel kotOtt szerz6des 2010. december 31-ig sz61. A kiadott
 
megrendelesek alapjan, megfelel6 m6don es iitemben zajlanak a munkalatok.
 

Lak6telepi Mintapark es Hazunk Taja palyazat
 

2009. evben 110 tarsashaz nyert a palyazaton. A szamlak elszamolasa ket fazisban tOrtent, vagyis a
 
2010. eyre litMz6d6 osszeg jutalom formajaban keriil kifizetesre, melynek elszamolasi hatarideje 
2010. marcius 31. volt. Ebben az evben 131 tarsashaz palyazott. 

II. Varosgazdalkodasi feladatok 

Az alabbi feladatok tekinteteben megfelel6 m6don zajlanak az iizemelteresi es fenntartasi munkalatok. 

Mobil illemhelyek iizemeltetese - szerz6des 2010. december 31-ig hatalyos 

Kozteri 6rak iizemeltetese - hatarozatlan idejii szerz6des 

Kozkifoly6 kutak dija - hatarozatlan idejii szerz6des 

Szent Imre teri illemhely iizemeltetes 

A Szent Imre teri illemhely iizemeltetesevel kapcsolatban megkezdmk a sZiikseges iigyintezeseket, a 
jogut6ddal, a F6varosi Csatomazasi Miivek Zrt.-vel (ll-Net Kht. vegelszamolasa miatt). A szerz6des 
alairasa folyamatban van. 



TiM tabllik keszftese, kihelyezese, potlasa, utcanev-tablak 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es szlikseges el6keszft6 
munkaIatok. 

ZajvedOfal fenntartas, gyalogoshfd fenntartas 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es szlikseges el6keszft6 
munkaIatok. 

III. Utfenntarbis 

Kozutfenntartasi feladatok 

2009-ben lefolytatott kozbeszerzesi eljaras (51.800 eFt) kereteben szerzodott Melykozep Kft., a 
megrendelesek alapjan vegzi a kerliletben a katyuzasi, foldutfenntartasi es egyeb munkaIatokat. A 
szerzodes 2010. aprilis 30-ig hataIyos. A 375/2009(V.14.)Kt szamu hatarozat alapjan folyamatban van 
(337.000 eFt) a komplex kozutfenntartas targyu kozbeszerzesi eljaras, szerzodeskotes majusban 
varhato. 

Az alabbi feladatokat tartalmazza: 
1, szilard burkolatu utak katyuzasa 
2, szilard burkolatujardak fenntartasa 
3, ut-es jarda tartozekok fenntartasa 
4, f6ldutak karbantartasa 
5, arkok burkolasa 
6, arkok karbantartasa 
7, volt CSM utak fenntartasa 
8, olajfogo miitargy + szikkaszt6 mezo karbantartasa 

Lefolyastalan terliletek vfztelenitese 

A Terra-Varoskut Kft.- vel kotOtt szerzodes 2010. december 31-ig hataIyos. Kerliletlink csatornazatlan 
melyterliletein, a lefolyastalan terlileteken osszegyiilo csapadekvfz elszallftasa folyamatosan tortenik. 

Szikkasztorendszerek karbantartasa 

A Farago es Fia Kft.- vel k6tott szerzodes ugyancsak 2010. december 3l-ig hataIyos. A szikkaszto 
kutak, vfznyel6k, racsos folyokak tisztftasi munkaja folyamatosan tOrtenik. 

Beruhlizlisi feladatok 

Kozmiiepitesek 

Petz Ferenc utcai csapadekviz elvezetes es burkolatkorrekci6 
Kozmiiepitesek I. iitem 



Petz Ferenc utcai (Tanacshaz u.- Karacsony S. u. szakaszhatar kozott) csapadekviz elvezetes 
es burkolatkorrekci6ra vonatkoz6 vallalkoz6i szerz6des megkOtese a Via Nova Kft.-vel 
folyamatban van. 

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

A Budapest XXI. kerlilet Csepel belterlileti csapadekviz-elvezet6 rendszerenek fejlesztese 
targyli beruhazas munkatertilet atadasa aprilis 06-.an megtOrtent. A munka kivitelez6je a Del
Pesti T & t Kft. A teljesitesi hatarid6 a munkaterlilet atadasat kovet6 80 munkanap. 

Kozmiiepitesek II. litem 

Az els6 kozbeszerzesi eljaras eredmenytelen volt. A masodik eljarasra beerkezett ajanlatok 
ertekelese folyamatban van. 

Szennyviz csatornak epitese 

A Kiralyhag6 u.(Hollandi u.- Csorbat6i u.) Somly6i u.(Kiralyhag6 u.- Hollandi u.), Maria k.u. 
(Matra u.- Olyv u.) es Ady E. lit alatti atvezetes epitesi munkaira vonatkoz6an a kozbeszerzesi 
eljaras sikeres volt. A szerz6deskotes a Terra- Kozmii Epit6 Kft.-vel megtortent. A 
kivitelezesi munka folyamatban van a Kiralyhag6, Somly6i es Maria kiralyne utcakban. 

Iv6 kutak epitese 

Kerlilettink 35 jatsz6teren valamint az Aruhaz es Szent Imre tereken iv6 kutak a hozzajuk 
tartoz6 vezetek hal6zat kiepitesevel 2010. evben kerlil megval6sitasra. A kozbeszerzesi 
eljaras el6keszitesi munkai folyamatban vannak. 

Magasepites 

Az OSZI vezet6ivel a kapcsolattartas erdekeben kethetente egyeztet6 megbeszelest tartunk. A 
konkret feladatok egyeztetese folyamatosan tOrtenik. 

OSZI ellatasi korebe tartoz6 intezmenyek fellijitasi munkai: 
Karacsony Sandor Alt. Isk. tiizi viz-vezetek csereje elkesztilt 
Herman Ott6 Alt. Isk. kemenybontasa megtOrtent 
Karacsony Sandor Alt. Isk. miifiives sportudvar talajszerkezet feltarasa 
megtOrtent, epit6mesteri munkakra a tervek elkesztiltek, elektromos tervez6vel 
a szerz6deskotes folyamatban van. 
Karacsony Sandor Alt Isk. tetO-fellijitasi munkakra a szerz6dest megkotOtttik. 
A kivitelezes a tart6san a technol6gianak megfelel6 id6jaras eseten kezdhet6 
meg. 
Eotvos J. Alt. Isk. homlokzat-fellijitasszerz6des alairasra kerlilt, a munkatertilet 
atadasa megtOrtent, a munkavegzes folyik. 
Szarcsa u-i Iskola megstillyedt epiiletresz helyreallitas: helyszini bejaras volt, 
tervezesi koncepci6 kialakult, tervek veglegesitese folyamatban, 
szerz6destervezet elfogadva, ajanlatkeresek el6keszitese folyamatban 
Miivel6desi Intezmenyek bels6 atalakitasa-fellijitasa megkezd6dott, megfelel6 
titemben halad 



Oktatasi intezmenyek elektromos feltijitasat mege16z6 helyszini 
allapotfelmeres megtOrtent, egyeztetesek folynak az elvegzend6 munkakra. A 
Matyas Kiraly Altalanos Iskola villamos hal6zatanak feltijitasara benylijtott 
palyazat eredmenyet6l, valamint az OSZI donteset6l - fedezet felhasznalasaval 
kapcsolatosan - kezd6dhet el a kivitelezes kozbeszerzesenek e16keszitese. 
Kemeny feltijitasi munkakat a kivitelez6 keszre jelentette, az atadas-atvetelt 
megkezdtiik. A FOKETOSZ engedely kiadasok folyamatban vannak, ezt 
kovet6en zarhatjuk Ie a miiszaki atadas-atvetelt. 
Kazinczy F. Alt. Isk. f6ldszinti nyilaszar6k reszleges csereje munkainak 
kozbeszerzese el6tt tovabbi tervez6i es OSZI egyeztetes sziikseges. 
Tatika es Csodaktit 6vodak lepcs6k feltijitasa es akadalymentesse atalakitasa 
munkainak kivitelezesere a szerz6deskotes folyamatban van 
Tanuszoda: tervek atadasa megtOrtent, helyszini szemle volt, OSZI-val 
egyeztetes megtOrtent a tervek atdolgozasat inditjuk. 
Nepmiiveszeti Ovoda sportudvar feltijitas kivitelezesenek a szerz6des kotese 
megtortent a munkateriilet atadasa 2010. aprilis 7-en megtOrtent. 
A Katona J6zsef Altalanos Iskola energia megtakaritasi eredmenyez6 
kozbeszerzesenek e16keszitese megkezd6dott 

A 11 db lakas feltijitasi munkai koziil az I. litem feltijitasi munkai - 7 lakas - elkesziiltek, a 
miiszaki atadas-atveteli eljaras folyamatban van. 

A Tanacshaz u.- II. Rak6czi F. u. sarkan lev6 bontasi teriilet korbekeritesere a szerz6dest 
megk6tottUk, a munkaterUlet atadtuk, a kivitelezes folyik. 

A Dunadii16 2. alatti epUlet bontasi terv keszitesere az ajanlatok bekereset folyamatba tettUk. 

Kozteriileti beruhtiztisok 

Parkol6epitesek a Hollandi uton ket helyen 

A parko16epitesek a Hollandi titon ket helyen, a Szent Istvan tit - Hollandi tit korforgalmi 
csom6ponthoz csatlakoztatva, valamint a Hollandi tit vegen 71-es busz vegallomasahoz 
csatlakoztatva elkesziiltek. Kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. Miiszaki atadas-atvetel: 2010. 
aprilis 15. 

Parkol6epites a Nevtelen utcaban (hrsz. 209616) 

A parko16epites a Nevtelen utcaban befejez6dott a kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. Miiszaki 
atadas-atvetel: 2010. aprilis 15. 

Jardafelujitas a Szentmikl6si uton szakaszosan es a II. Rak6czi Ferenc uton a Lampas 
utca es a Facanhegyi utca kozott 



A jardafellijitasi munkak a Szentmikl6si liton elkesziiltek a kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. 
Miiszaki atadas-atvetel: 2010. aprilis 15. II. Rak6czi Ferenc liton ezt kovet6en kezd6dik a 
munkavegzes. 

Gyalogos atkelohely kialakitas a Rakoczi teren 

A gyalogos-atkel6hely kialakitas munkalatai befejez6dtek a kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. 
Miiszaki atadas-atvetel: 2010. aprilis 15. 

Kozvilagitas fejlesztes 

Kozvilagitas fejlesztesere a Nyuszi setany es az Akacfa utcai garazssor kozott, a Puli setany 
Erd6sor utca es a Cirmos setany kozott valamint a 148-as busz vegallomasanal a szerz6des 
alairasa folyamatban van kivitelez6 a BDK Kft. 

Utepitesek 

A 2010- evi litepitesek el6keszitese elkezd6dott. Aprilisban a kozbeszerzesi eljaras indul. 

1. Aradi vertanlik utca (Tihanyi utca - Tatra utca kozott) 
2. Gyoparos utca (Juharos u.- Tolgyes utca kozott) 
3. Juharos utca (Damjanich utca - Gyoparos utca kozott) 
4. M6kus utca (Szarka utca - M6kus utca 60. kozott) 
5. Harmatos u. (Damjanich utca - Sze1l6s utca kozott) 
6. Olt utca (Kiralyerd6 utca - Szentmikl6si lit kozott) 
7. Viragos utca (Csalitos utcab61 nyilik) 
8. Safar Peter utca (Csepeli M utca - Safar utca 11. kozott) 
9. Varjli utca(Cllyv u - Keselyii utca kozott) 

10. Krivan utca (Maria kinilyne litja - Haromszek utca kozott) 
11. Er6mii utca (Csapagy u - Szentmikl6si lit kozott) 
12. Gerle utca (M6kus utca -Szent Istvan lit kozott) 
13. Acelmii utca(Csapagy utca- Szentmikl6si lit kozott) 
14. Rev utca (R6zsa utca - Nefelejcs utca kozott) 

Kiss Janos altabornagy utea szilard burkolatu ut es jarda felujitasa 

A Kiss Janos altabomagy utca szilard burkolatli lit es jarda fellijitas kozbeszerzesenek 
el6keszitese befejez6dott a kozbeszerzesi hirdetmeny feladasra keriilt. 

Szent Laszlo ter feliijitas: 

Szent Laszl6 ter fellijitasanak munkaira a kivitelez6vel, a Pannon Park Kft-vel a 
szerz6des megkotesre kerult, munkateriilet atadasra keriilt, a munkakat a kivitelez6 keszre 
jelentette. 

Tamariska domb korbekeritese: 

- Tamariska domb geodeziai felmeresere a szerz6des megkotesre keriilt. 



Kerekpar tarol6k kihelyezese kozteriiletekre, intezmenyek ele: 

Kerekpar taro16k kihelyezesere az ajanlatok beerkeztek, a vallalkoz6 kivalasztasa megt5rtent. 
A szerz6deskotes folyamatban van. 

Ping-pong asztalok kihelyezese kozteriiletre: 

A ping-pong asztalok kihelyezesere az ajanlatok beerkeztek, a vallalkoz6 kivalasztasa 
megtortent. A szerz6deskotes folyamatban van. 

Viragdezsak telepitese, novenyzettel torteno beiiltetese 

Viragdezsak telepitesere, novenyzettel t5rten6 beiiltetesere az ajanlatok beerkeztek, a 
vallalkoz6 kivalasztasa megt5rtent. A szerz6deskotes folyamatban van. 

Tervezesek: 

Folyamatban lev6 tervezesek: 

Kozlekedes Kft. tervezi a varoskozpont, Beke ter parkolasi es forgalmi 
rendjenek kialakitasat, valamint az Erd6sor utca - Technikus utca csom6pontba 
gyalogos-atke16hely kialakitas tervezeset 
Komyezetfejlesztes Kft. 31 utca litepites tervezeset vegzik, melyekhez 
februarban megerkeztek a vizjogi engedelyek, es a joger6s epitesi engedelyek 
folyamatosan erkeznek az utcakra 
Via Futura 32 utca litepitesenek tervezeset vegzi, tervszallitas 2010 januarban 
16 db utca tervei megerkeztek, a t5bbi folyamatban van 
UTIBER Kft. 9 komyezetvedelmi tervezesek, fellijitasok kozlekedesi karok 
elharitasa temaban 9 tervezesi feladatot vegez, melyek tervszallitasa 
megt5rtent. 
kutyafuttat6 Krizantem u. lakossagi f6rum szerinti attervezesenek szerz6des 
kotese folyamatban van) 

Folyamatosan keszitjtik a kozbeszerzesi eljarasok dokumentaci6it, a beszerzesek 
ajanlatkereseit, szerz6deseket. 

Varosfejlesztesi Igazgat6sagi feladatok 

- II. Rak6czi Ferenc lit 212. ingatlan hasznositasanak tigye: a tulajdonostars Infinity 2000 kft. 
tajekoztatasa arr61, hogy az Onkormanyzatunk nem akar elni az el6vasarlasi jogaval, Infinity 
2000. kft veteli ajanlataval kapcsolatban pontositas keres, nyilatkozat megerkezett a 
remelhet6en a soron kovetkez6 Tulajdonosi Bizottsagi tiles targyalni fogja. 
- Ady lak6telep integralt szocialis rehabilitaci6ja program: Rehabilitaci6s Megbizasi 
Szerz6des m6dositasanak el6keszitese, a konyvvizsgalattal kapcsolatos ajanlatkeresek 



kiklildese, beerkezese, szerz6deskotes el6keszitese, Projekt el6rehaladasi jelentes 
el6keszitese, leadasi hatarid6 2010.04. 19. 
- Szallit6 utcai 209961/25 hrsz-u ingatlan megosztasa: szennyviz kozmiiszolgaltat6 
nyilatkozatanak - Waberer's Logisztikai Zrt. - megkerese. Nyilatkozat birtokaban a 
telekalakitasi eljaras lefolytathat6 lesz. Egyeztetes a Waberer's kepvisel6ivel, kozmii tarsulas 
alapitasanak lehet6seget kell megvizsgalni. 
- Csepel kapuja cimii, uj szocialis varosrehabilitaci6s palyazaton tOrten6 indulas: a 2010. 
marciusi Kt. tiles elfogadta a palyazat el6zetes akci6teriileti tervet. Jelenleg a palyazat 
benylijtasahoz sziikseges adatok, dokumentaci6k begyiijtese zajlik. Leadasi hatarid6: 2010. 
04.30. 
- 210146/44 hrsz-u Varr6gepgyar utca, sajeit hasznalatu uttal kapcsolatos el6vasarlasi jog 
gyakorlasanak kerdese: el6terjesztes elkesziilt, 2010. marciusi Kt. megtargyalta, ugyfel 
kiertesitese megtOrtent. 
- 200165/1 hrsz-u ingatlan veteli felajanlasaval el6terjesztes el6keszlilt, 2010. marciusi Kt. 
megtargyalta, ugyfel kiertesitese megtOrtent. 
- Cirmos setany 4. ingatlan telekcsere ugy: a konyvvizsgal6 ertekbecsles elkeszlilt, az 
ertekbecsIes el6terjesztesbe illesztese folyamatban. 
- Vag6hid utcai 208261110 ingatlan telekalakitasa: a tulaj don kozosseg megszlintet6 szerz6des 
veglegesites alatt. 
- Kossuth Lajos utca 16. hasznositasa: az elkesziilt palyazati felhivast f6epiteszi igenyek miatt 
javitani kell. Atdolgozasa folyamatban. 
- Bajaki F. u. 86. alatti hulladekudvar kerdese: ertekbecsles keszlil, mely alapjan (a 
szerz6destervezet es ertekeles) a dontesre jogosult szervezet fele el6lesz terjesztve. 
- Bajaki F. u. 60. hasznositasi javaslata: a Csevak altaI egyeztetett hasznositasi javaslat a 
tisztsegvisel6i kar fele megktildesre keriilt. 
- Tanacshaz 77, Iv u 62, Iv u 64 eladas kerdese: javaslattetel el6keszites alatt, a dontesi 
jogkorrel rendelkez6 fele benyujtasra fog keriilni. 

Jogi igazgat6sagi feladatok 

A marciusi es az aprilisi KT. tiles kozti id6szakban, megjelent a gyiijt6kemeny felujitasi 
palyazat es az OKO-program palyazat. 

Budapest. 2010. aprilis 12. 
Tisztelettel: 

Halasz Istvan 
kozigazgatasi ugyintez6 
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