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Tisztelt Kepviselo-testUlet! 

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

2010. april is 19-24.
 
"A Zene Onnepe Csepelen XVII!."
 
A Fasang Arpad Zeneiskola 18. Alkalommal rendezte meg a Zene unnepe Csepelen clmu
 
rendezvenysorozatot. A Csepeli Munkasotthonban, aT-Com Zenehazban, a Kiralyerdei MOvel6desi
 
Hazban es a zeneiskolaban megrendezett 5 hangversenyen a zenetanarok, es a n6vendekek
 
kapraztattak el a nagyszamu k6zonseget. Az aprilis 24.-en a Csepeli Munkasotthonban megrendezett
 
Budapesti es Pest megyei Pedag6gus K6rusok Talalkoz6jan Budapest-Csepel Onkormanyzata
 
Vegyeskara mellett fellepett a Gaudium K6rus (Tarnok), Szirmok N6i Kar (Erd), a Zrfnyi Mikl6s
 
Egyetem Enekkara (Budapest), a Bart6k K6rus (Budapest), valamint a Kardos Pal Pedag6gus
 
Enekkar (Cegled).
 

2010. april is 20.
 
A Munkasotthon vezet6i reszt vettek a Csepeli Munkasotthon Nyugdijas Klubjfmak rendezvenyen,
 
majd a Hricsovinyi Galeriaban rendezett kiallftason.
 

2010. aprilis 22.
 
A Rend6rseg Napja alkalmab61 a kapitanysagon tartott aliomanygyOlesen a polgarmester atadta "Az
 
Ev Rendc5re" kitonteteseket.
 

Bizottsagi elnoki ertekezletet tartottunk a kovetkez6 testoleti ules el6keszftese jegyeben.
 

Filmklub a Csepel Gah~ria Muveszetek Hazaban
 
A Geisbuhl Tunde altai eletre hfvott es vezetett filmklubban ezuttal a "A burzsoazia diszkret baja" cimO
 
filmet vetftettek. A vetftes el6tt a Csepeliek MOvel6deseert Kozalapftvany altai tamogatott ket fiatal,
 
Kovacs Janos es Korneki Reka tartott bevezet6 ismertet6t a rendez6r61 es az adott filmkorszakr61. A
 
vetitest kovet6en beszelgetessel zarult az est.
 

2010. aprilis 23.
 
Idegennyelvi nap a Grof Szechenyi Istvan Altalanos es Kettanynelvu Iskolaban
 
Az iskolaban nyolcadik eve mutatkozik be a magyar-nemet kettannyelvO es az emeltszintu angol
 
idegennyelvi tanftas. Ebbol az alkalomb61 az iskola diakjai jatekos formaban adtak el6 szinpadra
 
koreografalt irodalmi, zenei es mesejeleneteket. A rendezveny utan "Ot6rai teara" invitaltak a
 
vendegeket, ahol kotetlen formaban talalkozhattak, beszelgethettek az iskola tanul6ival, tanaraival.
 

2010. aprilis 26.
 
Kiallitas megnyito a Nagy Imre AMK galeriajaban
 
A Nagy Imre AMK kiallft6termeben Vida Istvan, a Csepp TV Kft. ugyvezet6 igazgat6ja nyitotta meg
 
Mizik Zsuzsa fot6riporter es Halaszi Vilmos operator fot6kiallftasat. A megnyit6n kozremOk0d6tt a
 
Megaron pantomim csoport. A kiallitas majus 27.-ig tekinthet6 meg.
 

2010. aprilis 27.
 
Sakk verseny
 
A Csepel SC. Alapitvany szabadid6 klubjaban megrendezett sakkverseny vegeredmenye: 1. Huve
 
Karoly, 2. Di6si Istvan, 3. Varnyu Ferenc
 

2010. aprilis 28.
 
brmeny Film Nap kerQlt megrendezesre a Csepeli Munkasotthonban.
 

"Csepel SZiget Ifju Tehetsegei" kiallitas megnyitoja
 
Kilencedik alkalommal hirdette meg a Nagy Imre AMK Alapfoku MOveszeti Iskolaja a "Csepel Sziget
 
Ifju Tehetsegei" regionalis kepz6- es iparmOveszeti palyazatot. A beerkezett tobb szaz alkotasb61
 
valogatva rendeztek meg a mindig nagy erdekl6desre szamot tart6 szfnvonalas kiallftast, amelyet
 
Orosz Ferenc alpolgarmester k6szont6jet kovet6en Balvanyos Huba Munkacsy-dijas grafikusmOvesz,
 
a zsOri eln6ke nyitott meg. A megnyit6n k6zremOkod6tt Farkas Katalin operaenekes es Hajtun Zsuzsa
 
zongoramOvesz.
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2010. aprilis 29. 
Dicsosegfa oszlop avatasa a Csete Balazs Kozepiskolaban 
T6th Mihaly polgarmester, Orosz Ferenc alpolgarmester, valamint az OMISA vezet6inek jelenletben 
avattak fel Kiss Tibor csepeli faszobrasz - restaurator mOvesz altai keszftett 3 meter magas ket oldalt 
nepi motivumokkal dfszftett, a tetejen Csete Balazs portrejat megjelenft6 Dics6segfa oszlopot. Erre az 
oszlopra kerOI fel minden evben azon vegz6s diakok neve, akik a tanulmanyi teren es a kozossegi 
munkaban legkiemelked6bb eredmenyeket ertek el. Az oszlopot rovid zenes irodalmi mOsort kovet6en 
a megjelent kerOleti vezet6k avattak tel. Az oszlop avatasaval egy id6ben jelent meg az intezmeny 
evk6nyve is. 

2010. majus 1. 
Sportmajalis a MAHART Sporttelepen 
Az esemenyt kozel 2000 sportolni vagy6 latogatta meg. Az Onnepi megnyit6 utan 10 6rat61 kezd6dtek 
a versenyek n6i ferfi es gyermek korosztalyokban, labdarugas, teke, loveszet, atletika es sakk 
sportagakban. Versenyen kfvOIi sportolasi lehet6segek, asztalitenisz, labtenisz, kosarra dobas, 
leng6teke, asztali foci, darts nyujtott lehet6seget a szabadid6 elt6lteseben. A napot kOl6nfele nepi 
jatekok is szfnesftettek. Az egyeni es csapatversenyek els6 harom helyezettjeit ertekes dfjakkal 
jutalmazta az egyesOlet. Az esemenyt tombolahuzas zarta. 

2010. majus 3. 
Kiallitas megnyit6 a Csepel Galeriaban 
A Csepel Galeriaban Frazon Zs6fia etnografus nyitotta meg a 18 mOvesz alkotasat bemutat6 "Biciklus"
 
cfmO kiallftast. Ez alkalommal mutattak be kiallftashoz kapcsol6d6 "mesela kerekparok - egy fot6, egy
 
tortenet" cfmO, koz6nseg altai osszegyOjtott anyagot is. A megnyit6n k6zremOkodott a TrainingSpot
 
Tarsulat. A tarlat junius 18.-ig tekinthet6 meg.
 

2010. majus 4.
 
A polgarmester a Fapolgarmesteri Hivatalban Ikvai-Szab6 Imre fapolgarmester-helyettessel es a
 
Martinsa-Fadesa Ogyvezeta igazgat6javal targyalt a Szabalyozasi Terv favarosi, illetve kerOleti
 
elakeszftesenek kerdeseiral.
 

2010. majus 5.
 
A KerOleti TOzarsegen a polgarmester aliomanygyOles kereteben adta at "Az Ev Tuzolt6ja" cfmet az
 
OJKRB altai j6vahagyott ket szemely reszere.
 

2010. majus 6.
 
Galsai Szalon megnyit6ja a Csepel Galeria Muveszetek Hazaban 
A Csepel galeria MOveszetek Haza iroda/mi, kulinaris szalonjanak elsa, bemutatkoz6 estjen Galsai
 
Pongrac J6zsef Attila-q[jas fr6, publicista szellemet ideztek meg. Sarkany Istvan mOveszeti vezeta
 
koszontotte a megjelenteket, az fr6 6zvegyet es fiat, majd Galsai Daniel ujsagfr6, publicista nyitotta
 
meg a szalon arany k6nyvet. K6zremOkod6tt Hegyesi Andrea elaad6mOvesz, valamint Hajtun Zsuzsa
 
zongoramOvesz es Farkas Katalin operaenekes.
 

2010. majus 7.
 
A polgarmester a CSEVAK Zrt. epOleteben alafrta a "Csepel Kapuja" cfmO palyazat anyagat. Ezt
 
k6vetaen a palyazat benyujtasra kerOIt.
 

2010. majus 8.
 
Vida J6zsef emlekmusor a Csepeli Munkasotthonban 
Vida J6zsef 1958-ban egyik alapft6ja a Csepel TancegyOttesnek, amelynek 1981-ig vezetaje es
 
koreografusa volt. Ezutan 10 evig vezette a Somogy TancegyOttest, 1994-ig, nyugdfjba vonulasaig a
 
BM Kaposvar TancegyOttest vezette. Az a vezetesevel alakult meg a CSOTE, melynek halalaig
 
mOveszeti vezetaje volt. Emlekere rendeztek a fent emlftett tancegyOttesek kozremOk6desevei
 
nagysikerO mOsort a Csepeli Munkasotthonban.
 

2010. majus 10.
 
A polgarmester szakmai megbeszelest tartott a Tamariska-dombbal kapcsolatos tovabbi feladatokr61,
 
illetve aT-mobile atjatsz6 toronnyal kapcsolatos kerdesekben.
 

2010. majus 10-13.
 
Lezajlottak a testOleti Olest megelaza bizottsagi U1esek.
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2010. majus 12.
 
A polgarmester, Lombos Antal agazatvezeta es Viszkievicz Ferenc intezmenyvezeta a regi6, illetve a
 
helyi ANTSZ vezetaivel targyaltak az ANTSZ helyi irodajaval kapcsolatos kerdesekral.
 

2010. majus 13.
 
100 eves a Hetszinvirag Ovoda
 
A jubileumi unnepsegen Turza Janosne 6vodavezeta kbszbntotte a megjelenteket, majd T6th Mihaly
 
polgarmester nyitotta meg az unnepseget. A szfnes es szfvhez sz616 verses, zenes mQsorban
 
felleptek az 6voda jelenlegi es egykori gyermekei, a Lajtha Laszl6 Altalanos Iskola k6rusa, valamint a
 
Karacsony Sandor Altalanos Iskola diakjai.
 

2010. majus 17.
 
PSZSZI dijkioszt6 
Az idei tanev masodik dfjkioszt6jat szervezte a PSZSZI a Nagy Imre AMK szfnMztermeben. Ezuttal 
13 verseny kozel 160 felsa tagozatos tanul6jat jutalmaztak oklevellel e s konyvvel az unnepelyes 
eredmenyhirdetesen. A keruleti elsa 3 helyezett, e budapesti elsa 5, es az orszagos elsa 10 helyezett 
gyermek, felkeszfta tanar es iskola neve bekerul az Aranykonyvbe, melyet minden tanev elejen 
kapnak meg az erintettek. 

•	 A SZLEB a majusi ulesen sajat hataskorben az alabbi donteseket hozta: 
Tajekoztatast kapott a Magyar Voroskereszt XXI. Keruleti Szervezet es a XXI. Keruleti 
Vedanai Szolgalat 2009. evi munkajar61. 
Ad6ssagkezelesi es otthonmegarzesi szolgaltatasok iranti kerelmek vonatkozasaban dontott. 
Termofor kemeny palyazatra beerkezett palyazatokat bfralt el. 
KoltsegelvQ bnkormanyzati tulajdonu lakas berbeadasahoz "Versenytargyalasi felhivas" 
kifrasar61 dontott. 
A Panel-program palyazathoz kapcsol6d6an hat tarsasMz eseteben m6dosftotta a korabban 
hozott hatarozatokat. 
Elfogadta a 2010. evi favaros altai kiirt varosrehabilitaci6s palyazathoz kapcsol6d6 helyi 
palyazati kiirast. 
Elfogadta a Csepeli Szocialis Szolgalat Szakmai Programjat. 

•	 Az OKISB a majusi ulesen sajat hataskorben ugy dontott, hogy az alabb felsorolt 
intezmenyvezetak altai elkeszftett Teljes korQ Onertekeleseket elfogadja, a javasolt 
intezkedeseket j6vahagyja, az ertekelest es a javasolt intezkedeseket nyilvanossagra hozza: 

Barna Maria 6vodavezet6 GyermeklancfO 6voda 
Mikus Judit igazgat6 M6ra Ferenc Altalanos Iskola 
Mezei Anna intezmemyvezet6 Nevelesi Tanacsad6 
Kele Janos intezmemyvezet6 Kozponti MOhely 
Bese Ben6 igazgat6 Jedlik Anyos Gimnazium 

•	 Az TB a majusi ulesen sajat hataskorben ugy dontott, hogy a II. Rak6czi Ferenc ut 212. szam 
alatti, 201020. hrsz-u ingatlan 6/48 aranyu tulajdonreszek hasznosftasa targyaban javasolja a 
polgarmesternek az onkormanyzat tulajdonaban leva 6/48 tulajdoni Mnyadra az INFINITY 2000 
Kft., mint tbbbsegi tUlajdonos altai tett veteli ajanlat elfogadasat. valamint az ingatlanban az 
INFINITY 2000 Kft., mint tobbsegi tulajdonos bontasi tevekenysegehez val6 hozzajarulast. 

•	 Az OJKRB a majusi ulesen sajat hataskorben dbntott az "Ev Csepeli Polgarare" dfj 
adomanyozasar61. 
Elvegezte a kepvisela vagyonnyilatkozatok vizsgalatat. 

KOVETKEZO IOOSZAK ESEMENYEI 

05.18. 186ra Kiallitas a Hricsovinyi galeriaban. 

05.19. 96ra Agazatvezetai ertekezlet. 

156ra Pedag6gus napi program a Pedag6gusok Nyugdfjas Szervezetenel. 

17,30 Kiallftas az Ormeny Kisebbsegi Onkormanyzat szervezeseben a Csepeli 
Munkasotthonban. 
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05.20. 8 ora 

9 ora 

13 ora 

05.22. 9-t61 

05.23. 

05.25. 10 ora 

15 ora 

05.26. 9 ora 

05.27. 9 ora 

05.31. 10 ora 

14 ora 

06.02. 9 ora 

06.03. 

06.04.	 14 ora 

06.07.	 10 ora 

14 ora 

06.07-10. 

06.09.	 14,30 

06.10.	 14,30 

06.12.	 10 ora 

06.14.	 10 ora 

14 ora 

06.15.	 9 ora 

Az OMISA vezet6i kirandulasa Vacra, illetve a Vacratoti Arboretumba.
 

Csepel-szigeti kiallftas a Csepeli Munkasotthonban.
 

Bizottsagi elntiki ertekezlet.
 

VII. Csepel Kupa Tancverseny a Csepel SC sportcsarnokaban.
 

POnktisd - Csepeli Gtirtig Katolikusoknal.
 

Tisztsegvisel6i ertekezlet.
 

A polgarmester el6adasa a GTE Csepeli Szervezeteben.
 

Agazatvezet6i ertekezlet.
 

Honosftas.
 

Tisztsegvisel6i ertekezlet.
 

Orosz Ferenc alpolgarmester fogadooraja.
 

Agazatvezet6i ertekezlet.
 

Az tinkormanyzat vezet6i reszt vesznek a Nagyvaradi Onkormanyzat Onnepi
 
rendezvenyen.
 

Kolonics Gytirgy Erdemerem atadasa a Csepeli Kajak-kenu Telepen.
 

Tisztsegvisel6i ertekezlet.
 

Horvath Gyula alpolgarmester fogadooraja.
 

Bizottsagi Olesek a ktivetkez6 testoleti Oles el6keszitese jegyeben.
 

Polgarmesteri jutalom atadasa Pedagogus Nap alkalmabol a Radnoti Miklos
 
MOvel6desi Hazban.
 

Pedagogus Nap - Onnepi program a Kiralyerdei MOvel6desi Hazban.
 

Radioamat6rtik orszagos talalkozoja a Csepeli Ifjusagi tabor terOleten.
 

Tisztsegvisel6i ertekezlet.
 

Polgarmesteri fogadoora.
 

Kepvisel6-testoleti Oles.
 

BUdapest, 2010. majus 14. 
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Polgarmesteri Hivatal 
ALJEGYZO 
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Ugyintez6: Bernadne dr.NA	 Targy: Ket testlileti liles kozotti beszamol6 

T6th Mihaly 
polgarmester Dr 

Helyben 

TAJEKOZTATO A KET TESTULETI ULES KOZOTTI ESEMENYEKROL 

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

Igazgatasi Iroda 

1.	 Az elmult id6szakban a Kereskedelmi Csoport vonatkozasaban
 
2 telepengedely kiadasara,
 
1 te1ep nyilvantartasba vetelere,
 
5 telep adatvaItozasanak atvezetesere,
 

valamint 
4 iizlet mUkodesi engedelyenek kiadasara, 
2 esetben adatvaltozas bejegyzesere, 
16 esetben kereskedelmi tevekenyseg megkezdese bejelentesenek 

tudomasulvetelere keriilt sor. 

Helyszini ellen6rzesre 5 esetben keriilt sor. 

2.	 Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezet6i szombati munkanapokon 6 anyakonyvi 
esemenynel (hazassagkotes) es 8 szemely honositasa soran mUkodtek kozre. 

3.	 Az Altalanos Igazgatasi Csoport vezet6je es egy iigyintez6 birtokvedelmi 
tovabbkepzesen vett reszt a Kozep-Magyarorszagi Allamigazgatasi Hivatal 
szervezeseben. 

4.	 Jelenleg folyamatban lev6 kozbeszerzesi eljarasa a Hivatalnak nines. A esaladi hazak 
es tarsashazi lakasok vagyonvedelmi jelz6rendszerenek kiepitesere vonatkoz6an az 
el6kesziileti munkak, egyeztetesek zajlanak a CSEVAK 2rt. illetekes munkatarsai, 
valamint a kozbiztonsagi munkatars kozremUkodesevel. Az eljaras e16keszitesebe 



hivatalos k6zbeszerzesi tamicsad6, valamint vagyonvede1mi szakert6 kerult 
bevomisra. 

A terfigyel6 kamerarendszer b6vitesevel kapcsolatosan is folyamatban van egy 
hirdetmeny nelkUli targya1<isos eljaras el6keszitese, szinten hivatalos k6zbeszerzesi 
tanacsad6 bevonasaval. Az e1jaras varhat6an 2010. majus 7. napjan kernl 
meginditasra. 

Varosepitesi Iroda 

1.	 Az Ibiza -Epit6 Kft. a 205788; 205782/2; 205778 es 205783 he1yrajzi szamu 
ingatlanok tekinteteben epitesrendeszeti eljaras meginditasara iranyul6 kerelmet 
nylijtott be hat6sagunkhoz. A kere1mez6t a Ie nem r6tt illetek tekinteteben 
hianyp6tlasra sz6litottuk fel es megkezdtUk a tenyallas te1jes k6ru tisztazasat. 

2.	 A 210023,21003411,210034/2 he1yrajzi szamu ingatlanokon (Szabadkik6t6 I. es II. 
medence bejaratanak eszakra es6 ternlete) tervezett uzemanyagt6lt6 haj6allas 
letesitese ugyeben a Nemzeti K6zlekedesi Hat6sag Kiemelt Ugyek Igazgat6saga 
Haj6zasi Hat6sagi F60sztalya szakhat6sagkent megkereste az epitesugyi hat6sagot. 
A szakhat6sagi eljarasba a kernleti fOepitesz bevonasra kernlt. 

3.	 Budapest XXI. KerUlet Ady Endre ut 58. szam alatti ingatlanon hat6sagunk 
elrendelte az engedely nelkUl elhe1yezett reklamtablak e1bontasat. A k6te1ezett Lidl 
Magyarorszag Bt. fellebbezest nylijtott be a hatarozat ellen. 

Ugyfelszolgalati es Okmanyiroda 

1.	 A valasztasok ket fordul6ja az Okmanyirodas gepek es az iroda legt6bb munkatarsa 
k6zremiik6deseve1 sikeresen zarult. 

2.	 A julius 1. utan hasznaland6 gepjarmii adasvete1i es uzembentart6i szerz6desek 
mintapeldanyai elkeszUltek, a lakossag tajekoztatasa a k6vetkez6 lepes. 

3.	 A gepjarmii ugyintezes kUl6nb6z6 fajtair61 saj<it hasznalatu bels6, a munk<it 
egysegesit6 leiras keszUlt es folyamatosan aktualizalasra keriil. 

Az orszaggyiilesi kepvise16k valasztasa II. fordu16janak lebonyolitasa is jelent6s mertekben
 
erintette az Igazgatasi Agazat munkatarsait.
 
A f61keszUles es a szavazast k6vet6 nap plusz leterheltsegetje1entett a hivatal egeszenek.
 
Megkezd6d6tt az 6szi 6nkormanyzati es kisebbsegi 6nkormanyzati valasztasra iranyu16
 
szervez6 es igazgatasi tevekenyseg.
 

Budapest, 2010. majus 07. 

. fM ( 
vVN\...-~~Bern~ ne dr. Farago Ibolya 

aljegyzo 
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T6th Mihaly
 
po1garmester
 
reszere
 

Helyben 

Tisztelt Po1garmester Or! 

Mellekelve megktildom a ket testiileti tiles kozott eltelt idoszakban a Humanpolitikai es Uzemeltetesi
 
Agazat tevekenysegere vonatkoz6 fontosabb esemenyek beszamo16jlit:
 
Agazatvezetoi hataskorben:
 

1. Csepelrol sz616 ket kiadvany megjelenteteseben val6 reszvetel, 

Szemelyzeti vezetoi fe1adatok tekinteteben: 

2. Az esedekes litsoro1asok es jubileumi juta1mak kifizetesenek elokeszitese 
3.	 A aprilis havi jelentesi kotelezettsegek teljesitese a MAK fele, valamint a rnegbizasi 

szerzodesek, belso-he1yettesitesek visszaigazolasa, 
4. Intezkedes a gepjarrnii koltsegterites kifizeteseben 2010. rnajus h6napra, 
5. Foglalkozas egeszsegtigyi sziirovizsgalat szervezese, 
6. A szuperbrutt6sitas hatasainak elernzese, 
7. "Kolonics Erdernerern" testilleti eloterjesztes keszitese. 

Budapest, 2010. rnajus 14. 

Tiszte1ettel: 

Papp Gyulane 

2010 0423 -2010 05 16doc.doc 
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Targy:	 2010. aprilis 21-t61 
2010. majus 17-ig 

Tajekoztato a kef testiileti iiles kozotti idoszakrol 

Aprilis 2J. 
Ady II. projekt
 
RSD KSZT tervez6i egyeztetes, alatamaszt6 munkaresz, vizsgalati dokumentaci6
 
kiertekelese (VATI)
 
Haros 1.,2.,3. szektor KSZT tervez6i egyeztetese (BFVT)
 

*** 
Aprilis 22. 

Csepel-Ofalu KSZT allamigazgatasi szervekkel Etv.9.§ (4) szerinti egyeztet6 targyalas 
Onkormanyzatunk es FADESA kazatt Eszak-Csepel megbeszeles 

*** 

Aprilis 23. 
Eszak-Csepel KSZT egyeztet6 targyalas, az uj tematikan alapul6 FSZKT m6dositas 
utemezett tervezete miatt (BFVT) 

*** 

Aprilis 26. 
volt CsM karmentesites strategiaja (COWl egyeztetes).
 

***
 
Aprilis 28. 

A F6varosi VVKB Bizottsagi Ulesen az irodavezet6 asszony vett reszt Eszak-Csepel 
FSZKT m6dositas temaban. 
Csepel Er6mii III. KSZT allamigazgatasi szervekkel Etv.9.§ (4) szerinti egyeztet6 targyalas 

*** 
Aprilis 30. 

A HelytOrteneti es Varosszepit6 EgyesUlet kezdemenyezte Kis-Duna abal teriiIeten egy
 
szabadter,i fedett pavilon letesiteset. (oktatasi-termeszetvedelmi-nevelesi celokra).
 
Zemann Istvan, Vukovich Zoltan es Kiricsine Kertesz Erika reszvetelevel a lehetseges
 
helyszin kivalasztasa celjab61 bejarast tartottak.
 
Nagy-Duna (MADUNA) fejlesztesi program tervez6i egyeztetese (URBANITAS Kft.)
 

*** 
Mdjus 3. 

Csepel Er6mii III. egyeztetese, tervezett beruhazas attekintese
 
***
 

Mdjus 6. 
A f6epitesz vett reszt a nemzetkazi "Varosfejlesztes a Duna menten Konferencia"-n 
Csepel Er6mii III. egyeztetese a tervezett beruhazas aktualis helyzete vegett 

Mdjus 7. 
Nagy-Duna (MADUNA) egyeztetes az ankormanyzat altaI, illetve a tulajdonosok altaI 
megbizott tervez6kkel (Varos-Teampannon Kft es URBANITAs Kft) 



Mfijus 10. 
Tamariska domb T-mobil <itj<itsz6 allomas letesftesevel kapcsolatos megbeszelesen a 
fMpftesz es munkatarsa Kiricsine Kertesz Erika reszt vett. A megval6sftashoz szab:ilyozasi 
terv keszftese sZlikseges. Az Intezkedesi terv targyaban folyamatos egyeztetesek tOrtentek, 
(pI. CSEVAK Zrt., FOPOHI Komyezetvedelmi Uo., Tervez6, helyszini bejaras) 

A Helytorteneti es Varosszepft6 Egyesulet keresere az 1. VilaghaborUs emlekmfue orokmecses
 
kerUlt.
 
Sor kerult a Lak6telepi Mintapark p:ilyazat eredmenyhirdetesere, a p:ilyaz6kat ertesitettuk.
 

Kepviselo-testiileti hahirozat vegreha jhisa sziikseges: 
- Csepeli Temet6 KSZT: a 2009 evi hatarozat (l.sz. mellekelt) vegrehajtasa feltetele a rendelet 
hat:ilyba lepesenek, a hatarozat nem teljesftese esten a rendelet hat:ilyon kivUli helyezese v:ilhat 
szUksegesse! !! 
- Csepel-Haros 1-8. szektor KSZT a 2009 evi hatarozat (2.sz. melleklet) vegrehajtasa feltetele a 
rendelet hat:ilyba lepesenek, a hatarozat nem teljesitese esten a rendelet hat:ilyon kivlili helyezese 
v:ilhat szUksegesse! !! 

Folyamatban levo Keriileti Szabalyozasi Tervek: 
- Csepel-Ofalu KSZT: 2010. majus 18-i Kt ulesen kezdemenyezni kell a F6varosi Kgy. 
egyeterteset, annak birtokaban v:ilik a rendelet Kt. el6tt elfogadhat6va, 30 napos kifUggesztes es 
:illami fMpftesz velemenyenek beszerzese utan. 
- Szabadkikoto KSZT: F6varosi Kgy. megkUldtUk, egyetertesenek keresevel annak birtokaban 
v:ilik a rendelet Kt. el6tt elfogadhat6va, 30 napos kifUggesztes es :illami fMpitesz velemenyenek 
beszerzese utan. 
- Csepel-Haros 1.,2.,3., szektor KSZT-k: .2010. majus 18-i Kt Ulesen kezdemenyezni kell a 
F6varosi Kgy. FSZKT m6dositas<it, annak rendelettel tOrten6 elfogadasa utan folytathat6 a KSZT-k 
Etv. szerinti allamigazgatasi egyeztetesi eljarasa. 
- Csepel Eromii III. KSZT: 2010. junius 15-i Kt Ulesen rendelet megalkothat6, :illami fMpftesz 
velemenyenek fUggvenyeben. 
- Csepel-Eszak (FADESA) teriilet KSZT: F6varosi Kgy. rendeletalkotasa szUkseges az FSZKT 
m6dositasr6I. Az alapjan uj KSZT keszftese es ketoldalu Telepulesrendezesi Szerz6des kotese 
szUkseges. 
- Csepel-Eszak (Kelet) teriilet KSZT: F6varosi Ugyoszt:ilyok az FSZKT m6dositasban nem tudtak 
megallapodni (3. sz. melleklet) 
- Csepel SC KSZT: FSZKT es TSZT m6dositas szlikseges f6varosi agg:ilyok merultek fel (4.sz. melleklet) 
- MOL teriilet KSZT: TelepUlesrendezesi Szerz6des kotes tervezete beruhaz6i j6vahagyas alatt. 
- RSD II. KSZT: 2010. juniusi VKB Ulesen targyalhat6 a KSZT program. 
- CSEVAK KSZT: TelepUlesrendezesi Szerz6des kotes tervezete beruhaz6i j6vahagyas alatt. 
- Nagy-Duna (MADUNA) Fejlesztesi Program: 2010. juniusi VKB Ulesen targyalhat6 a program. 
- Tamariska domb KSZT: 2010. jlinius 15-i Kt Ules donthet a KSZT meginditasar6I. 
- volt CsM KSZT: 2010. majus 18-i Kt Ules donthet a tulajdonos igeny felmeresr61, program 
keszitesr61 es a KSZT meginditasar6I. 
- Panel szfnezes: Szakert6i tanulmany keszitesere megbizas folyamatban van. 
- Szent Imre teri pavilonok: Vazlattervek keszitese folyamatban van. 

Budapest, 2010. majus 13. 

Tisztelettel: 

dr. Polinszky Tibor 



1. sz. melleklet 

BUDAPEST XXI. CSEPEL 
KERULET ONKORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTO LETE 
~~~~------.....•_.•.. "-.--.,,.,,-..----~-----------.- ..-.._._

KIVONAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisela-testlilete 2009. junius 18-an 
(csOtbrtokon) 9,00 orai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp, XXLker 
Arpad u. 1, foldszint) megtartott Olesen keszOlt jegyzakonyvbal. 

Napirend 11. pontja: (131. sz. elaterjesztes + melleklet) 
Rendelettervezet Budapest XXI. KerUlet Csepeli Koztemeto Kertileti Szabalyozasi Terverol 
es javaslat a hatalyba h~pesig szukseges intezkedesek megteteh~rol 

429/2009.(VI.18.)Kt HATAROZAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Onkormanyzatimak Kepviselo-testulete felkeri a polgarmestert, hogy 
az epitett kornyezel alakilasar61 es vedelmer6f sz616 1997. evi LXXVllt, to/veny (Elv) 301A.§-a 
ertelmeben TelepOlesrendezesi Szerzodest kosson a Budapesti Temetkezesi Intezet Zrt-vel. mint a 
Csepeli K6zlemet6 tulajdonosaval. A szerzadesben a BUdapesti Temetkezesi Inlezel Zrt-nek 
legkes6bb 2010. ev szeptember 30. napjaig, a rendelet hatalyba lepese el6tL biztositania kell a 
Csepeli Koztemeto deli b6vilesehez sZOkseges ingatianok (hrsz.: 214001, 214002. 214003, 
214004. 214005, 214006/1, 214006/2, 214007, 214008, 214009) lulajdonjogaval, vagy azok 
tulajdonosainak kartalanitasahoz sZOkseges kollsegek biztosilasat. 

Hatarid6:	 elfogadasra: azonnal 
vegrehajlasra: 2010 szeptember 30. 

Felel6s: T6th Mihaly polgarmesler 
vegrehajtasert fel elas: Polinszky Tibor dr. foepilesz 

17 igen 
o nem
 
o tart6zkodas elfogadva
 

K,m,f 

f ~fc~: 
'f/'.'I I.' ., r .' , //'.,l.....__.._...: ...... ( ... _._.. _.__... 

;otli ~i~~IY	 crr~ Szeles Gabor 
polgarmesler	 jegyz6 



2. sz. melleklet 

BUDAPEST XXI. 
KEROLET 

CSEPEL 
ONKORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTOLETE 

KIVONAT 

Budapest XXI. KerOlet Csepel Dnkormanyzata Kepvisel6-testolete 2009. szeptember 22-en Ikedden) 
9,00 oral kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad U. 1. 
foldszint) megtartott Olesen keszOlt jegyz6kbnyvb61. 

Napirend 14. pontja: (177 sz. eI6terjesztes+kiegeszites) 
Rendelettervezet a Budapest XXI. Keri.ilet Csepel-Haros Keri.ileti Szabalyozasi Terverel, es 
modos ito javaslat a kozteriiletek teriiletbiztositasara 

542/2009.(IX.22.IKt HATAROZAT 

Budapest XXI. kerOlet Csepel Dnkormanyzatanak Kepvisel6-testlllete ugy dont, hogy a II. Rak6czi 
Ferenc ut - hrsz.: 210008 es 210009 - Csepeli ut - Plut6 utca - 4076 utca a kozigazgatasi hatarig
BUdapest Kozlgazgatasi hatara (4079. sZ. dG!6Ut - 4419. sZ. dul6ut - Csepeli ut - Almafa utca - 8649. 
utca - Cseresznyefa utca - Vizmu utca - 8643. sz. utca - 8644/1 sz. utca) altai hatarolt terOletre 
keszC!16 KerOleti Szabalyozasi Terv alapjan az alabbi fb- es gyujtb utak kozterOletenek kialakitasahoz 
a teroleteket akkent kivanja biztositani. hogy TelepOlesrendezesi Szerz6desben a kozteroleti 
szabalyozasi vonallal erintett magantulajdonban levQ ingatlanreszeket ilzok ingatlantulajdonosai 
Budapest XXI. kerolet Csepel Onkormanyzata reszere az a), b) es c) pont szerint atadjak. 

Gyujto utak 
Csepeli ut (214104) 
Foutak 

Szilvafa utca (214174) 
VizmO utca (214408) Almafa utca (214250) 

Sarack fa utca (213159) 
Kbrtefa utca (213089 

: 4076. sZ. dul6ut (es Budapest k6zigazgatasi 
i hataraig (drtena folytatiisa) (213073) 

a) a k6zteruIetek helybiztosftasahoz szukseges telekresz teritesmentesen tdrteno atadasa az 
alcibbi ingatlanok eseteben (helyrajzi szam szerint) - telekresz-Ieadas aranya legfeljebb 
12.0%. visszamarad legalabb 800m2

: 

213133 ._ -2"1"3134 ···_··r 

,_ 213135:.1 
. 213136 r--- 213138/2 .... j 
[=-213139/2 1 
. 213140 ! 
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213141 
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1. ~.1_3_1~? .; 

~:.: 21~~#.§X?-c 
, 21424 
1 214241 
,---- 214242

....._-_._ ~.",. 

214243 

~J~~~~: -'II 
L__ 2142~6 '.'--,

214277
!_."..._.o-... .... muh' 
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f:~::~~~~~it=]
 
i 213156 I 
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f' ~~:~~~--I 
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214114 
214115 
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214128 , 
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214130 
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",,?,!,413t. -j 
2141 ~~.._..J 
214134 
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214136 i 
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I 214!_~.Q." , 
', ,..?!~41 
I 214142 
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!?14146",.J 

214147 ;
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214200 
214201 
214202 

214203/1 
214203/11 
214203/12 
214203/13 
214203/14 
214203/29 

214205 
-~_.__.._...._,~-""_ . 

214206 
214207 

"'---'-"-~ 

214208 
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;
~ 

214209_-
214210 
214211 
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214212--_ . 

214213 
214214 
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214215 
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I 214221/7 , 
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214224 ;
---214225--' 
~-214Z~i 

"21422iiT--" 
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214230 

f-~~!"; 
L--~~~~?----;
i 214233 ' 
1'-"'-Z'14234/3
r-----'21'4235 "';
l	 1214236
! 214237 --~w-l 

L__"",IE~38-:==] 
[ 214239/1 ; 

b) a k6zterOIetek helybiztositasahoz szOkseges telekresz kartalanilas elleneben tortena atadasa az 
alabbi ingatlanok eseteben (helyrajzi szam szerint): 

~~:J~:~~~==
 
214281 

·· ···_'_H_'H_H~'" 

214282 
214331 

tIl?

L 3.1~.~~~ . 

c) a kbzterOletek helybiztosftasahoz sZOkseges telek kisajatitas alapjan tortena atadasa az alabbi 
ingatlanok eseteben (helyrajzi szam szerint) - telekresz-Ieadas aranya /ega/ebb 90,1%. vis5zamarad 
/egfeljebb 799m 2

: 

[ 21~~~i,::=J 

Hataridi5:	 eJfogadasra: azonnal 
vegrehajtasra: 2010, november 30. 

elfogadasert: T6th Mihaly polgarmester
 
vegrehajtasert: T6th Mihaly polgarmester
 

Haros! Biztos es szervezete
 

17igen 
7 nem 
2 tart6zkodas elfogadva 

K.m.f 

;1"~'/~'	 ~.~-----'~.(_.. '---'~ 
T6th-1Vlihaly	 dr. Szeles Gabor 
poJgarmester	 jegyz6 



BUDAPEST XXI. 
KEROLET 

CSEPEL 
ON KORMANYZATA 

KEPVISELO-TESTOLETE
 

KIVONAT 

Budapest XXI KerOlet Csepel Onkormanyzata Kepvisel6-testolete 2009. szeptember 22-im (kedden) 
9,00 6rai kezdettel a Csepeli Munkasotthon rendezvenytermeben (1211 Bp. XXI. ker. Arpad u 1. 
foldszint) megtartott Olesen keszOlt jegyz6konyvb61. 

Napirend 14. pontja: (177. sz. eI6terjesztes+kiegeszites) 
Rendelettervezet a Budapest XXI. KerOlet Csepel-Haros KerOleti Szabalyozasi Terver6/, es 
m6dosit6 javaslat a k6zterOletek terOletbiztositasara 

543/2009.(IX.22.)Kt HATAROZAT 

Budapest XXI. kerOlet Csepel Onkormanyzatanak Kepvisel6-testolete felkeri a polgarmestert, hogy a 
II. Rakoczi Ferenc ut - hrsz.: 210008 es 210009 - Csepeli ut - Pluto utca - 4076. utca a 
kozigazgatasi hatarig - Budapest kozigazgatasi hatara (4079. sz. dOlout - 4419. sz. dOl6ut - Csepeli 
ut - Almafa utca - 8649. utca - Cseresznyefa utca - VizmO utca - 8643. sz. utca - 8644/1 sz utca) 
altai hatarolt terOletre keszlii6 Csepel-Haros KerOleti Szabalyozasi Terv kapcsan BUdapest F6varos 
Onkormanyzatanal kezdemenyezze a sZOkseges intezkedesek megtetelet annak erdekeben, hogy a 
f6varosi tulajdonu kozterOletek kiszabalyozasaval erintett magantulajdonreszek jogi rendezese 
megtbrtenhessen. 

Budapest Fi:ivaros Onkormanyzata tulajdonaban lev6 kozterOletek Csepel-Haros terOleten: 
- Csepeli ut (214175) 
- Lampas utca (214103) 
- II. Rak6czi Ferenc ut (200183), (200073) 

A f6varosi tulajdonu kozterOletek kiszabalyozasaval erintett ingatlanok az alabbiak: 

r·····-····----·--·--
, 214070 ! 214242 I,.. _... _----_., 
i 214071 i[--.--.~~~n-3 
~--------~ !--2~:~:::=::J1---214045__-1 _~4073_! 

.~.--214246I. _ 214046 .J 1 214077 , _._--_...1------·_-1 
, 214048 ! , 214078 , ~14~~.!I~i 

t--21-4082----l L. 214247/5....., 
i 214248:=_::214086J 
t-- 214249214093H!~~ ______w__··_ • 

owr--- i---l 12i'4331 i21405 214094 i ,..__._ -.- ;.... . , 
L_3~~_33~ -J!=-'~~:6-~-=1 I 214333 • 
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1-21-4~;I 214057 I ~ji:1!t= 
i-21'4383/2-~1_.._..__ 21~O-58-·-·-···1 214100 I 
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L ~14386 _![~=~I~g~o =J l~=~;:~~~~9 
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214171 
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_",_""_~1417,,-_"",,j 

17igen
 
7nem
 
2 tart6zkodas elfogadva
 

Hatarid6:	 elfogadasra: azonnal 
vegrehajlasra: 2010, november 30, 

T6th Mihaly polgarmesler
 
vegrehajtasert T6th Mihaly polgarmester
 

Km.f, 

" /. / .
i,rJ~'/II.k,,(;/t ~'('(... , '-------/(--_.--<""--~ 

/ T6t h Mihaly)	 dr. Szeles Gabor 
po/garmes/§r	 jegyzQ 



3. sz. melleklet 

tL.Jdap8st f=cvaros CnkOrm~H)i7.aia 

FdpolgarrnestBrl Hivalai 

}:! ""'lin	 FPH022 /13 - 5 /2009 

Dr. Polinszky Tibor f6epitesz	 "'" ,\z,irn X/16559-12J2009 

XXI. kerOlet Csepel ()nkormanyzata uqylniezo Osvari Akos 

F6epiteszi lroda 
',J(;i",\	 327-15-74 

Budapest ",,,,,,'1	 Osvafl/\@budapesLllU 

. /~.' 

!ar;;y:	 XXI kerLilet Eszak-Csepel KSZ 
program 

/ ....."" 
"'J ("?: 

f'	 ~_J.<.A, ",{,."/" 

--t" 

..\ 'ltZJ " 
Tisztelt Foepitel:!z Uri	 ( t..r \tV "-)

,.	 ~ ':. \ \ 
, '~ 

A [oly[) 8V j,Jlius 3-an ugyosztalyunKra erkezett a largyiGggyelkapcsoiatos leveiere 

az alabbiakat valaszoljuk . 

.A iervezesi lerulel a RacKevel-OUIl,'1 - Gubacsi hid ._.. O'.;na utea - f'\dy Endre Llt-.. 
Eibd utea - Corvin ut _. Szal)adklk6l0 ,jt altai hatarolt lerute! teljes egesze a F6varosl 

Szabalyozasi Keretterv (FSZKT) alapF3n kiemeit szabalyozast Igenylb 6sszvarosi 
erdeku, FSZT-veljel6lt terseg Ezert a 48/1::198 (X151 Fov Kgy. szamu rende/et 7.§. 
(1) bekezdese ertelmeben a F6varosl Onkormanyzat K6zgyulese egyetertese 
sZOkseges a targyi KSZT jovahagyasahoz. Ehhez a F6epiteszi Iroda keszitl eia 
Fopolga!'lllesteri Hivatal SZaklJgyosztalyalilak eszreveteleit is figyelembe vevo 
kbzgyulesi eloterjesztest Tekintettel arTa. hogy a szobanforgo KSZT leljes tervezesl 
terLllete kieilleit szabalyozast Igenylb bsszvarosi erdek,:i, FSZT-vel Jeldll terseg. a 
48/1998 (XIS) Fov. Kgy szamll rpncieiet 7. § (3) bekezeieseben foglailak rwatt 
tovabbi velemeny kialakitasara nines iehetbseg 

On a t31'gyl megkereseseben a Rackeve:-Duna - Gubacsi hid-· OUlla utca- Ady 

Endre lit - Elod utea - CorVin d- SzabadKlk6t6 (/; altai halarolt leruiet KSZT 

programrol kerte egy un. k6zbenso veierneny megadasat !livatkozassai arra hogy 
az epitetl k6rnyezet alakitasar61 es vedeimeroi 5z616 '1997 evi LXXVii I torvany ,.32 

elazetes es vegleges velemEmyke"esen kivU! egyeb az ailarnlgazgat21s' szervek altalt 
adott, targgyal kapesoiatos eszrsvetelelnek megk6reserc:" ii!etve klzarasaroi nell1 
rendelkezik. 

A fent! megailapitasaval kapcsoiatosan az 3iaobl eszrevele,ekel teszern 

Az epitesOgyre vonatl<oz6 hatalyos jogszabalyrendszer ma nem defilliaija es 
szabalyozza a KSZT program !ngaimal, es az azzal kapcsolatos elji'm§sokaL 



Ketsegtelen I.eny, hogy a lerveztelesi es tervezesi qyakorlat ugyallakkcr i"men es 
hasznalJCJ ezi a tervi fazisi. de az azzai kapcsoiaios eszreveteieket egyezte1(} 

iargyalasok kereteCen gyliJtik assz;:; es vitaijak meg. nem pedig onaUo irasbeLi 

vE;lemf"nyalkolasi eljarasban rbgzliik 

UrJYanakkor On is tudla. bogy a lJarcsrendezesi Ugyosztc11y nem ;jllami[;azgaL,lsl 
szarv hallem a kbzigazgatas onkorn'anyzati irpzgatasi ki'm'lbe ["Froza Favarosl 
Onkornlanyzat Fopolgarrnesteri Hlvatalanak egyik szervezeti e9Y5e98. ameiy 

tevekenyseget a hatalycs Jogszabalyck aiapjan megalkotott kozgy(jjesi rende!etek es 

belsa szabalyzatok hatarozzak meg 

K6vetkezeskeppen nem iatok megaiapozotl lehet6seget arra, hogy keresEmek ..0 

ir;,isbeli velerneny megkuldesevel . eleget tegyek, kulOnos figyelemrneL air;;; 

konjlrn(0llyre is, hogy ,,1 largyi KSZT-hez tartozo FSZKT rn6dosi[i§si eij<:H8st On mi.JI ;~ 

[eLya ev Jllnlus -: 2-en kelt. 21.0 1e7!38i2009 hlvaikozasi s::3rn() leveleve! 
kezcJernenyezte, es az FSZKT rnodositas el6kesziteset szoJGahj bels\~). 

Fbp()J~F~rrn(.;sten Hivataion bell.'dl t;JJ;3(aSc~at 2: F6epiteszi lroda rnar nlegkezdte 

Az ismerielett ailasoontorn fenntarl,3sa mellett lenlleszeles8n a tMgYI KSZT iwv(,,;;.. e~;; 

fol 2/3matahoz tr-:lrtozQ tovabbi G~Jyeztetest'}kt:;n meghfvas eseten k(~szs6~H]el reszt 

vesznek munkalarsairn. 

Kerem a fentiek szives tudomasuivetelf"t. 

Budapest.2009 /tilius 15, 

Tiszteletlei: 

! 

" 



BUDAPEST FovAROS ONKORMANYZATA
 
FOPOLGARMESTERI HIVATAL
 

F6epfteszi Iroda
 
Ogyintez6: Maczak Jqhanna
 
Iktatosz<im: 21-187/ (J/2009,
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Targy: Budapest XXI. kerulet Csepel Eszak-kelet KSZT 
program kazbens6 velemenyezese 

Tisztelt Foepitesz Ur! 

Megkaptam X/16559-12/2009 szamu levelet, amelyben az epitett karnyezet alakitasar61 es 
vedelmer61 sz616 1997.·~vi LXXVIII. Wrveny 9.§ (2) es (3) bekezdesben foglalt eljarasok 
kazatt - a terOlet f6varosi jelent6segere es nagysagara tekintettel - keri a level melJekletekent 
megkOlddtt Csepel Eszak-kelet KSZT programjanak kazbens6 velemenyet. 

Az anyagot velemenyezesre megkUldtok a F6polgarmesteri Hivatal illetekes Ogyosztalyainak. 
Alabbiakban ismertetjuk a Fopolgarmesteri Hivatal F6epiteszi Irodaja es az i1letekes 
szervezeti egysegek alJasfoglalasat. 

A F6epifeszi lroda ve/emenye: 
A C;seRel Eszak-kelet KSZT pr()£lram alapvet6 hibajanak tartjukLJ}Qgy_~_ dokumentum sell,l. 
"bsszv~~;sl:"'semtulaja§n()si erd"eke~~C6?ry;K~ii.~§~'CA·i~trejatt KSZT-szab~iy~z~si 
'R6hcepci6jaVelr~rd~keke~~rt~'kek megtartasanak szandekat61 indittatva egy zavaros, 
eredmelnyeben vitathat6, anmaganak ellentmond6 terv~t~::~~~~~x~zett. ",--_.--_. 

Az Eszak-Csepeli teruletre keszitett FSZKT m6dos[tas tervei tartalmaznak egy ertekes, 
esza~,~e:J~li,ir.a,t:1Y.I:J~,§J.QJ~D"Q",I.§.9.9,r:as, zolatetQI~IL~§":~§.zJe"kedE!i'sr"sfrukf~f~h.'·am'eIY·-Csepei'i:ij,' 
~szaki fejlesztesi teruletet hatekonYan'6ss~e kepes kapcsOiliTamegiev6 Csepel kazponttal. 
Azt szeretnenk, ha ezzel a szemlelettel a keszUlo Csepel Eszak-kelet KSZT azonosulni 
,/'.... " .. " " •• ~"". . ,' ".h.~,y.. "" ,. , __.,.', .,'''', • ",,,, ''''_''-__''_'''''''~'' .~, ",.,' ."y.,.. '''"'"_ ~.._ , .•. ,."..,,•. w ••• ,.,,_•••y." ••.._.,.. "".~y_•.."""", -~~.._~."~..",,.. ,.,., 

tUdna;es"a korabban az FSZtKT keszftes sori3n kazasen kimunkalt ertekrendet kovetne. 

Reszletes eszrevetelek: 
A Csepel-Eszak FSZKT szerinti eszak-deli iranyu fo feltar6 ut tervezesi terOleten 
keresztUIi folytatasat a terUletre vonatkoz6 FSZKT-nak megfeleloen szUksegesnek 
tartjuk betervezni. Mindez a Francia-abal vegenek feltalteset eh5feltetelezi, amely 
beavatkozas az abal v[zminosegenek javitasa celjab61 egyebkent is tervezett, 

I _ _••••• ,.. ••.__. mv,"__.,.,_. •.•.••. ._._•. ." ..• ..... .",_.~ _.~ _'_m"'~'· 
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Ugyanezen a feltar6 uton tervezett villamos vonal 6sszekbteset az ugyancsak 
tervezett Ady Endre uti villamos vonallal a f6varosi kbt6ttpalyas k6zlekedesi hal6zat 
teljes rendszerenek kiepitese miatt kivanatosnak tartjuk. 

A Kbrvasuti k6rut tervezesi terOleten atmen6 szakaszanak VATI altai tervezett uj 
nyomvonala kapcsol6dasaiban, mOszaki megval6sithat6sagaban nem alatamasztott. 
Itt nemcsak a kapcsol6d6 nyomvonalakhoz val6 lehetseges illeszkedest. de a 
megmarad6 es eszaki iranyb61 megkbzelitett elektromos alallomashoz val6 
kapcsol6dast igazol6 vizsgalatot is kerOnk, 
Mind a Korvasuti kbrut, mind a tovabbi kbzlekedesi elhatarozasok megtervezeset 
csak kell6en alatamasztott mOszaki munkareszekkel egyOtt lehet megitelni, ezert 
kerjDk ezek p6tlasar61 intezkedni sziveskedjen, 

A Francia-abol deli oldalan az FSZKT altai is jelolt Z-KP jelO z61dterOlet tovabbi 
kiterjeszteset az FSZKT szerinti I jelO terOletre, a F6varosi Onkormanyzat tUlajdonosi 
voltab61 ad6d6an is, nem tartjuk elfogadhat6nak. A F6varosi Onkormanyzat 
tUlajdonat kepezo terOletekkel kapcsolatban kerjOk, hogy a tervez6 a F6polgarmesteri 
Hivatal Foepiteszi Irodajaval egyeztessen. 
Az egyeztetest azert is rendkivOI fontosnak tartjuk, mert ebben a tersegben a vizparti 
zbldsav esetleges atstrukturalasa is elkepzelhet6, ami a terOlet reszleges lak6terOIeti 
hasznalatanak lehet6seget veti tel. 

A tervezesi terOlet tovabbi, az iparvagany, az Ady Endre ut es a Szabadkikot6 ut kozti 
reszen a terv hangsulyozottan a rehabilitaci6 gondolatat reszesiti el6nyben. 
A terv a rehabilitaci6s celkitUzest a meglev6 utca es telekszerkezet megtartasa reven 
veli elerni. Ennek a meg6rz6 gondolatnak er6sen ellentmond a KSZT Program 61. 
oldalan talalhat6 1,5. szerinti epitmenymagassagok eredetit61 jelent6sen eltere 
megemelt, helyenkenti - a jelenlegi foldszintes beepites helyen - F+12, F+14 
szintszam, Mindez hamis eredmenyt hoz letre. A terven lerajzoltak gyakorlatilag nem 
igaz allitasok, mivel a megengedett szintszam n6vekedes az utak szabalyozasi 
szelessegenek novekedeset, a terOlet karakterenek teljes megvaltozasat vonja maga 
utan. A J-2 szamu tervlap szerinti (Szabalyozasi koncepci6) abrazolas vegleges, 
kiepitett allapotban igy nem nezhet ki, a tablazatokban szerepl6 megengedett 
beepites eseten az ujraszabcilyozott utcakat kell abrazolni, ami termeszetszerOleg a 
meglev6 es a szandek szerint meg6rzend6 beepites elbontasat vonja maga utan. 
A rehabilitaci6s megkozelitest, egyszersmind a meglev6 utcahal6zat megtartasat 
szakmailag csak abban esetben tartunk elfogadhat6nak, ha a beepites jellege is 
megtartasra kerOI, azaz a szintszam a KSZT-ben a jelenlegi foldszinteshez kepest 
nem valtozik. Ellenkezo esetben a terv feligazsagon alapul, igy a vegtermek egyreszt 
muszakilag nem igaz, masreszt szakmai, epiteszeti erteket tekintve ebben a 
formaban nem tamogathat6. 

Vgyoszlalyi velemenyek: 
A Kozlekedesi Ogyosztaly a Korvasuti korut korabbi, az el6zetes egyeztetesek soran 
veglegesftett nyomvonalat tartja elfogadhat6nak. Minden mas, uj nyomvonal 
javaslatot nem tamogat, az ut terepszint ala helyezeset pedig koltsegei miatt nem 
tartja kivanatosnak. 

2......_._._._.._--_.....,..._--_. .. ---_._---_._ ---_ _---_ .. 



Ezert a K6rvasuti kbrut nyomvonala Ogyeben kOlbn egyeztetes sZOkseges a 
K6zlekedesi Ogyasztaly es a F6varosi Onkormanyzat Foepiteszi lrodaja 
reszvetelevel. 

A K6zmu Ogyosztaly eszrevetelezte, hogy a megkOldbtt KSZT Programban kbzmu 
nyilatkozatok nincsenek dokumentalva. A Fbvarosi Vfzmuvek Zrt. es az FCSM Zrt. 
reszletes k6zmunyilatkozatait kerjQk beszerezni es a tervhez csatolni 

Felhfvom tovabbaEQepltesz.....ULflg¥e.lnJ~t arra a~orabbi kEm~semre, hogy a tervez6vel 
foiyfatoff,-a-ierOT~t~e vonatkoz6 egyeztetesekb~a-F6v~rosiOnk~~;;~-riyzafF6~pHesznrod~Jat"""~ 
0!y-am~!?~~~·Y9.~~~~};e~Aieg~t6·bbi-26'09~j~li~~··17=~n':;eg kapotr-e:m~iTHl§tJen'ugya'nls' 

J alyan"a VATI-val folytatott egyezteteseket emllt. amelyeken nem volt alkalmunk reszt venni 

Budapest. 2009. julius 20. 

C 
Tisztelettel: f (·v(~_ .. 

Beleznay Eva 
mb. fOepitesz 
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Budapest Fovaros Clnkormanyzata 
Fopolgarmesteri HivataJBUDa~peST 

, 1· 

dr. Polinszky Tibor 
foepitesz 

hiv. szam: [Hivatkozasi szam] 

Ggyintezo: Koczpek Iren 

telefon: +361327-1618 

e-mail: Koczpekl@buaapest.hu 

targy:	 Budapest XXI. kerulel Szeni Istvan tit . Erdoalja i 
til . V61gy utca - Beke ler altai hatarol! Csepel: 
SC terGietimek TSZT tis FSZKT mooositasa . 

A largyi terOletre • az epitett kornyezel alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. lorveny 9. § (3) 
bekezdes szerinti, un. kozbens6 velemenyezes soran· a velemenyezesre megkOidolt hataslanulmany tartalma 
alapjim meruit fel Budapest F6varos TelepGlesszerkezeti Terve rrSZTI m6dosilasanak szuksegessege. 

Tekinteltel arra, hogy a hatastanulmany szerinli javaslalok miatt kell a TSZT·t m6dositani, igy el6zeles velemim,1 
errol nem kertOnk, AI allami foepitesz velemenye r6gzilette, hogy a TSZT m6dositasra vonatkozo el6zetes 
velemenyek hianyaban az FSZKT m6dositasra vonatkoz6 un. kozbens6 velemenyt sem all m6djaban kialakiiani. 

A TSZT m6dositasi eljaras meginditasahoz az Etv, 10, § (4) bekezdes alapjan teiepOlesfejlesztesi d6ntes, a 
F6varosi K6zgYUlElS d6nlese szukseges, a m6dositas indokoltsagal megalapozo el6terjesztes azonban uj allasponl 
kialakitasal igenyli a szakmailag erintelt Sport Ugyoszlalyl61 is. 

AI eloz6ekben leirtakat az elter6 velemenyek egyeztet6 largyalasan kivanluk megvitalni, az allami foepitesz 
velemenye okan azonban • a jogi allaspont szerinl· az Elv, g,§ (2) es (3) bekezdes szerinli velemenyezesi 
eljaras nem tekinthet6 lezMnak, igy az eltero velemenyek egyeztelese nem volt id6szeru. 

Javasoljuk, hogy az FSZKT m6dosilasl nem tamogat6 velemenyekel erdemben es nem a tervez6i valasz szenn!i 
"erzelmi eszrevetel"kent sziveskedjenek Brlekelni es Javaslataikal feliilvizsgalva a Sporl Ugyoszlaly egyetertesevel 
sziveskedjenek a tovabbh3pesr61 donteni. ,...----..----~ ...__..,,~,-- ..- ...-""..- 
___ M. ~ --...---~ 

A largyl m6dositassal kapcsolalos eljaras a Sporl Ugyosztallyal val6 megegyezes alapjan folytathal6, kerjOk ez 
iranyu szives inlezkedesukel.""·"'''·''·'' .... ,.".. -,..'.... ., .. 

BUdapesl,2010.mar~us. -;, .Z Tisztelettel: 
',. ,. 

'\ ·.... '~)..:viA...}</L. \~•." 

Beleznay Eva i,., , 

mb, foepifesz 

1052 Budapest. V~rosh~z utea 9-11 J levl!>leim: 1840 BudalleS! I teleton: Aliiiro lel.szamallax: Alil/ro faxszama 
e·mail . ,,' .. @budapeSl.hu 
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1ir 427-6181 Erdoalja ut - Volgy utca - Beke ter altai 
aIhaja I.s@budapest21.hu	 hatarolt Csepel SC teriilerenek TSZT tis FSZKT 

modositilsa 
Ogyintezojuk: Koczpek Irem 

BUDAPEST FOV.AROS ONKORM.ANYZATA
 

FOPOLG.ARMESTERI HrVATAL FOEPtrEsZ IRODA
 

PONGRACZ KATALIN MS. IRODAVEZETO ASSZONY RESZERE
 

1052 BUDAPEST
 

VAROSHAz UTCA 9-11.
 

Tisztelt lrodavezetii Asszonyl 

Az onkormanyzati fOepiteszi tevekenyseg ellatasanak reszletes szakmai szabalyairol 
~s felteteleirol szolo 190/2009. (IX 15.) Korm. rende/et szerint eljarva, a Beleznay 
Eva akkori mb. Foepitesz Asszony altai alairt 21-23/6/2010. iktat6szamu levelre az 
alabbiakat valaszolom: 

Jelenleg a hatalyos Fovarosi Szabalyozasi Keretterv (FSZKT) eloirasai szerint a terUlet 
K-SP keretOvezetbe tartozik, amely ovezetben a tervezett sportfunkciok mellett az uj 
fejlesztesi o§loknak megfelelo beepites nem val6sithat6 meg. Ezen kivul az Ecorys 
Magyarorszag Kft. elkeszftette a Csepel SC Alapitvany Sportkoncepci6jat, annak 
megbizasabot melyet eljuttattunk a Fovarosi Onkormanyzat fele [1. szamu 
melh~klet]. 

2009. aprilis lO-en kelt levelemben jeleztem a F6varosi Onkormanyzat fele, hogy a 
Csepel SC KSZT keszftese FSZKT m6dositast igenyeL 

Az FSzKT-modositasi hatastanulmany elkeszOIt. 

A Ter+Rend Kft. 2009 aprilisaban elkeszitette a BUdapest XXI. kerrJ/et Csepe/ Szent 
Istvan utca - Erd6a/ja utca - V61gy utca - Beke ter altaI hataro/t tOmb (Csepel 5C/ 
Szabalyozasi Terv - Program c. tanulmanyt, amely a KerOleti Szabalyozasi Terv 
megalapozasahoz es az FSzKT-modositasi hatastanulmany el6keszitesehez 
sZOkseges. 

··-·-·--····------V.--:-"iila-s-z--:-"iib~an i"§IJUk fentllktatdszifmunk~~ hivatko;nf szivesk~d;ekl .--.~"-.-."--.,,,,-,,. 
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Budapest XXI. keri..ilet Csepel Onkormanyzatanak Varosfejlesztesi es 
Kornyezetvedelmi Bizottsaga a modosftott dokumentumot megtargyalta es a 
96/2009.(VLlO.) VKB es a 97/2009.(VI.10.) VKB sz. hatarozatokkal [2a-b. szamu 
mellekletek] elfogadta. 

Az FSZKT modosftasi eljaras megindult. 

A Keretovezet m6dosltasi eljarasban KerOleti velemenyt kert az Etv 9.§ (3) bekezdese 
szerint 2009. november ll-en Beleznay Eva mb. Foepftesz Asszonyt61. 

Azonban az FSZKT egyeztet6 targyalasara az Allami Foepftesz kifogasa miatt mar 
nem kerUlhetett sor. 

A fejlesztesi elkepzelesek, valamint a KSZT programja, az elfogadott VKB 
hatarozatokkal egyOtt az Etv 9.§ (3) bekezdese szerint lettek megkOldve T6th Mihaly 
Polgarmester Ur neveben, a 2009. december 18. napjim kelt levellel F6varos fele (is), 
hogy azokat vegyek figyelembe az FSZKT eseti m6dosftasanal. 

Idokozben dr. Hajnoczi Peter Allami Foepftesz Ur Beleznay Eva reszere cimzett, 2009. 
december 1-en kelt 0910384 iktatoszamu leveleben [3. szamu melleklet] jelezte, 
hogy az Etv 9.§ (3) bekezdese szerinti velemenyet nem all modjaban megadni, mivel 
a TSZT modosftasanak el6zetes velemenyezesi eljarasat meg nem kezdemenyeztek. 

A fentiek folyomanyakent kUldte meg reszUnkre Beleznay Eva akkori mb. Foepftesz 
Asszony altai alafrt 21-23/6/2010. iktat6szamu (evelet melyben az Etv 9.§ (4) 
bekezdese alapjan a TSZT m6dosftasi eljarashoz a Fovarosi K6zgyules dontese 
szukseges, melyhez azonban uj allaspont kialakftasat igenyli a szakmailag erintett 
Sport Ogyosztalytol is. 

Mivel - ahogy a fentiekben lefrtam - az FSZKT hatastanulmanyt elkeszftettek, a 
KerOJeti es a Beke teri terOletre vonatkoz6 sportkoncepcio megkOldesre kerOlt a 
Fovarosi Onkormanyzat fele, kerjOkr hogy segftse e/6 a k6z6s munkat es az TSZT 
modositasahoz szOkseges intezkedest a 48/1998. (X.1S.) Fav. Kgy. rendelet szerint a 
Fapolgarmesteri Hivatal belso Ogyosztalyaival sajat hatask6rben szfveskedjen 
megtenni! 

BUDAPEST, 2010. APRILIS " ... .". 

TISZTELEITEL: 

CfMZ~ \ \, "
 
T6nl MIHALY POLGARMesTER ,,--- \
 
OROSZ FERENC ALP01.GAA.MESTER ;:: (:/ t .....~;_. 

/IRATTAR. 

.~f.Lt£I(t..SG 1. sz. 2010. FESRUAR 11. EMAiL 
2/A. SZ. 96/2009.(Vl.10.) VKB
 
2/B. sz. 97/2009.(Vl.10.} VKB
 
3. SZ. 0910384. IKTAT6szAMU LeviL 



Helyzetjelentes a Fejlesztesi Csoport kiemelt temair61 

I. Csepeli Gerinclit I. utem 

A F6varosi Onkormanyzat reszere az onkormanyzati tulajdonu terClletek atadasi 
folyamata megkezd6dott. MegszCllettek a testCIleti 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 
helyszfni bejaras megtortent, az eljaras az ajanlatteteli szakaszba fordult. A 
kozbeszerzes sikeresen lezajlott, a kivitelez6vel majus 13-an alafrtak a szerz6dest. 

II. Teherforgalmi Elkerii/6 lit 

A Kt dontese alapjan megrendeltCIk a terClletmegszerzeshez sZClkseges 
dokumentaci6kat. A mOszaki dokumentumok elkeszClltek, azokat a Foldhivatal 
folyamatosan zaradekolja. 
Az utszakasz engedelyezesi tervdokumentaci6ja elkeszOIt. A tervek alapjan az 
engedelyezesi eljaras folyamatban van. 
Megtortent a kisajatftast vegz6 C1gyvedi iroda kivalasztasa. 
Elindult a terClletek megszerzesenek el6keszftese. 
A R6zsa utcat61 a Kozponti Szennyvfztisztft6ig lefektetend6 ket darab 600 mm-es 
nyomott csatorna vezetek, valamint az ALPIQ EROMUSOL a Szigetcsucsig vezet6 
ket darab 800 mm-es tavh6 vezetek egyarant erinti a Teherforgalmi eikerCll6 ut gyari 
szakaszat. A kClIonboz6 beruhazasok osszehangolasa mOszakilag es penzOgyileg 
folyamatban van. ElkeszOlt a T1 szakasz koltseg bontasa, ami alapjan 
elkezd6dhetnek az egyeztetesek a koltsegek megosztasar61 az erdekeltek kozott. 

III. INTERREG IVB SEE ReTInA projekt szakmai el6rehaladasa 

A volt Csepel MOvek fejlesztesi tervenek kidolgozasa targyaban beadott es az EU 
altai tamogatott mintegy 3.327.500 eur6 bekerCllesi koltsegO projekt targyaban a 
Tamogat6 Szervezettel megkotesre kerCllt a Tamogatasi Szerz6des. A projekt 
szakmai megval6sftasa soran beadasra kerCllt a VATI Kht. fele az 1. sz. 
el6rehaladasi jelentes, valamint kifizetesi kerelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerCilt es kifizetesre kerCllt koltsegeket. A 2009. okt6ber 5-6. kozott 
megrendezett nemzetkozi nyit6konferenciaval a program kezdetet vette. A tematikus 
munkacsoportok felkeszftese 2010. 01. 22-en lezajlott Mariborban. 
A Tamogatasi Szerz6desben foglaltak alapjan beadasra kerCllt a projekt 1. sz. 
EI6rehaiadasi Jelentese. A Tamogatasi Szerz6des (F6 Szerz6des) mellett alairasra 
kerOlt a projekt hazai Tarsfinanszfrozasi 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 megkezdeset612009. 
augusztus 31-ig felmerOlt es j6vahagyott koltsegeket tartalmaz6 Hitelesftesi 
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. Termalfiirdo es Wellness 

A projekttel kapcsolatos d6nteseket a Kepvisel6-testolet a 2009. juniusi Olesen 
visszavonta. 

V. Fedett uszoda 

Az Onkormanyzat szamara nyujtott uszodai szolgaltatas k6zbeszerzesi eljarasa 
eredmenytelenOI zarult. A tovabbi feladatokr61 d6ntes sZOkseges. 

VI. Az Ugyfelszolgalati Iroda felujitasa 

Az Ogyfelszolgalati lroda felujftasa befejez6d6tt. A hozzaepftett uj bejaratot a 
vizesblokkokkal az Ogyfelek birtokba vettek. 

VII. Nagy tanacsterem felujitasa 

A Nagy tanacsterem felujftasa befejez6d6tt. 

VIII. A mag utca megepitese 

A Mag utca epftese befejez6d6tt. A mOszaki atadas nem t6rtent meg, a 
tavh6vezetek oszlop athelyezesenek meghiusulasa miatt. Az Ogyben a 
K6zigazgatasi Hivatalt61 d6ntest varunk. A K6zig. Hivatal kijel61t szakert6je munkajat 
befejezte, a targyalas a K6zignel megt6rtent, hatarozathozatal k6vetkezik. 
A hatarozat megszOletett, a kartalanftast az Onkormanyzat kifizette. Az utban lev6 
oszlop athelyezesere es a mOszaki atadashoz sZOkseges egyeb munkak 
elvegzesere az el6keszOIeteket a TESCO elkezdte. 

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

Az intezmenyekben a mOszaki atadas megt6rtent. Mindket intezmenyben a 
projektzaras kapcsan hivatalos sajt6tajekoztat6 kerOlt megtartasra. Jelenleg zajlik a 
tamogat6 szervezettel 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 
jeW palyazat, Venusz tamogatasi 
u. 2. sz. alatti 
Haziorvosi Rendel6 Fejlesztesi Csoport 

22.836.244,-Ft 
(elnyert) 

szerz6des 
megk6tesre kerCllt, a 

komplex projekt 2009. 09.08
akadalymentesitese an zarult 

KMOP-2007-4.5.3 
jelu palyazat, a 
Hetszinvirag 6voda 
komplex 
akadalymentesitese 

Fejlesztesi Csoport 
24.333.742,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerCllt, a 
projekt 2009. 09.08

an zarult 

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

Fejlesztesi Csoport 
2.828.375 eur6 

A palyazat nyert, a 
tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerCllt, a 
projekt 

megval6sitasa 
folyamatban van 

A palyazat nyert, a 
KMOP-2008-5.5.1/C tamogatasi 
Ady lak6telep 
integralt szocialis 

Csevak Zrt. 
974.339.677 Ft 

(elnyert) 
szerz6des 

megkotesre kerCllt, a 
varosrehabilitaci6ja megval6sitas I 

folyamatban van 
KMOP-2008-5.2.2/B 
Funkci6b6vit6 
rehabilitaci6 

Csevak Zrt. 
698.301.342,-Ft 

(igenyelt) 

A palyazat az 
ertekeles soran nem 

nyert tamoQatast 
A palyazat nyert, a 

KMOP-2008-2.1.1/B 
BelterClleti utak 
fejlesztese 

Csevak Zrt. 130.222.859,-Ft 
(igenyelt) 

tamogatasi 
szerz6des 

megkotesre kerCllt, a 
projekt zarult 

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

Csevak Zrt. 
171.094.958,-Ft a tamogatasi 

szerz6dest6\ az 
fejlesztese Onkormanyzat elall 
KMOP-2007-3.3.1/B A palyazat nyert, a 
BelterClleti 
csapadekviz- Csevak Zrt. 

142.165.800,-Ft 
(elnyert) 

projekt 
megval6sitasa 

elvezetes es Qyujtes folyamatban van 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepCllesi A palyazat nyert, a 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 

Csevak Zrt. 
9.860.096,-Ft 

(elnyert) 
projekt lezarult, a 

penzClgyi leszamolas 
belterClleti kozutak folyamatban van 
burkolat felujitasanak 
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tamogatasa: Arpad 
u. burkolat felujitasa 
(0100050108/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepCllesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belterClleti kozutak A palyazat nyert, a 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: 

Csevak Zrt. 
11.793.080,-Ft 

(elnyert) 
projekt lezarult, a 

penzClgyi leszamolas 
Tancsics M. u. folyamatban van 
(Kolt6i A. u. - Ady E. 
ut kozott) burkolat 
felujitasa 
(0100051/08/U) 
KMRFT-TEUT-2008 
TelepCllesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belterClleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: II. 
Rak6czi F. ut (Kolt6i 
A. u. -Ady E. ut 

Csevak Zrt. 
5.706.882,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzClgyi leszamolas 
folyamatban van 

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

KMRFT-TEUT-2008 
TelepCllesi 
onkormanyzati 
szilard burkolatu 
belterClleti kozutak 
burkolat felujitasanak 
tamogatasa: Katona 
J. u. (Kassai u. -

Csevak Zrt. 
6.797.420,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
projekt lezarult, a 

penzClgyi leszamolas 
folyamatban van 

DunadCll6 kozott) 
burkolat felujitasa 
(0100052/08/U) 
XXI. KerCllet Csepel 
Kiralymajor lak6telep 
kozponti park I. Cltem 
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 - AM K 

ArviK 
224.236.000,-Ft 

(elnyert) 

A palyazat nyert, a 
muszaki atadas 

megtortent 
intezmenyfelujitasi 
palyazata 

Budapest, 2010.05.13. 

Szlavik Zoltan 
strategiai f6munkatars sk. 
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A CSEVAK Zrt. ket testiileti ii1es kozotti idoszakban vegzet feladatainak beszamol6ja 

(2010. aprilis 20.-2010. majus 18.) 

I. Fenntartasi munkalatok 

Parkfenntartas 

A kozbeszerzesi palyazaton nyertes vallalkoz6 a F6kert-Zofe konzorcium. A parkfenntartasi 
munkalatok folyamatosak az id6jarasi viszonyok ruggvenyeben. A 375/2009(V.14.)Kt szamu 
hatarozat alapjan befejez6dott a (127.947 eft) kozbeszerzesi e1jaras, a szerz6des alafrasra 
folyamatban van. 

Fasorfenntartas 

A 2010., 2011. evi fasorfenntartasi fe1adat kozbeszerzesi eljarasa eredmenyte1eniil zarult. Az 
uj kozbeszerzesi eljaras folyamatban van, majus e1ejen varhat6 a szerz6deskotes. Az atmeneti 
id6szakra, ezert brutt6 9.750 eft ertekben beszerzesi eljaras lett lefolytatva. A legalacsonyabb 
arajanlatot adott vallalkoz6val a Pannon Park Forest Kft.-vel a szerz6des alafrasra kerlilt, a 
megrende16k kiadasa folyamatos. 

Tamariska-domb fenntartasa 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es szlikseges 
e16keszit6 munkalatok. 

Muskatli es egynyari novenyek beszerzese, te1epitese 

A beszerzesi eljaras kereteben a legalacsonyabb arajanlatot tett vallalkoz6 Zatrok Gabor 
egyeni vallalkoz6 volt. A novenyek telepitese majus 2l-ig fog megtOrtenni. 

Viragagyasok fe1ii1vizsgalata es e16keszitese 

A beszerzesi eljaras kereteben a legalacsonyabb arajanlatot tett vallalkoz6 a Setakert Kft. volt. 
A viragagyasokkal kapcsolatos feladatokat a vallalkoz6 teljesitette. 

Meglev6 jatsz6eszkozok ellen6rzese, javitasi munkai 

A Szamei Kft. altaI keszitett szabvanyossagi jegyz6konyvek alapjan a miiszaki tartalom 
osszeallitasa e1keszlilt, mely szerint a sziikseges fedezet osszesen a kovetkez6 lenne: 42.000 
eFt a diihong6k atalakitasara es 13.000 eft ajatsz6terekkel kapcsolatos feladatok elvegzesere. 

2010. februar 23-an elfogadott koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a ket fe1adattal 
kapcsolatos es sziikseges kozbeszerzesi eljaras lefolytatasa a hozzajuk tartoz6 
reszosszegekkel. 

A hianyz6 fedezette1 kapcsolatban - melyre a 2010. evi koltsegvetes nem adott lehet6seget 
allasfoglalast kertiink. 
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A 2009. evi keretOsszeget athuz6d6kent jeleztiik, mely tartalmazza a konibbi rongaIasokb6l 
ad6d6 javitasok, valamint a jegyz6konyvek alapjan meghatarozott feladatok egy kisebb 
reszenek a koltseget is. A beerkezett 3 arajanlat szerint a Kompan Kepviselet adta a 
legkedvez6bb ajanlatot, a munkaIatok befejezesi hatarideje 2010. aprilis 30. 

Locso16haI6zat karbantartasa, reszleges javitasa 

2010. evi koltsegvetes szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az Olio Kft. adta a legkedvez6bb 
ajanlatot, a szerz6des alairasa jelenleg folyamatban van. 

Keriiletben elOfordu16 parki berendezesek, burkolatok bontasa 

2010. evi koltsegvetes szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az arajanIatok bekerese 
megtOrtent, a beerkezett arajanlatok es az elbiraIas utan kothet6 meg a szerz6des a
 
legalacsonyabb arajanlatot adott vallalkoz6val.
 

Lapkoves jardak javitasa, p6tlasa, kiepitese
 

2010. evi koltsegvetes szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az arajanlatok bekerese
 
megtOrtent, a beerkezett arajanlatok es az elbiralas utan kothet6 meg a szerz6des a
 
legalacsonyabb arajanlatot adott vallalkoz6val.
 

Kutyafuttat6k es kutyapiszok-gyiijt6ladak 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 szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az arajanlatok bekerese 
megtortent, a beerkezett arajanlatok es az elbiraIas utan k5thet6 meg a szerz6des a 
legalacsonyabb arajanlatot adott vallalkoz6val. 

Szok6kut fenntartas 

2010. evi koltsegvetes szerint es a beszerzesi eljaras alapjan az Lian Kft. adta a legkedvez6bb 
ajanIatot. A szerz6des alairasa es az els6 munkaIatok kiadasa megtOrtent. 

Fap6tlas 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es sziikseges 
e16keszit6 munkaIatok. A teljesites 6sszel varhat6. 

Erd6gazdaIkodas 

Az Akacfa utca mellett talaIhat6 kiserd6vel (9,5ha) kapcsolatos erd6gazdaIkodasi feladatok 
eseteben a Pilisi Parkerd6 Zrt.-vel kotOtt szerz6des 2012. december 3l-ig hataIyos. 
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Hulladekszallitas 

A kozbeszerzesi eljaras sonin a Netta Kft.- vel kot6tt szerz6des 2010. december 3l-ig sz61. A 
kiadott megrendelesek alapjan, megfele16 m6don es iitemben zajlanak a munkalatok. 

Lak6telepi Mintapark es Hazunk Taja palyazat 

A Lak6telepi Mintapark Palyazat eseteben 2010. evben 131 tarsashaz palyazott, mely 
tarsashazak kozott lett elosztva a feladatra elkUlonitett keret6sszeg. A szerz6desek megkotese 
folyamatban vannak. 

II. Varosgazdalkodasi feladatok 

Az alabbi feladatok tekinteteben megfele16 m6don zajlanak az -Uzemeltetesi es fenntartasi 
munkalatok. 

Mobil illemhe1yek -Uzeme1tetese - szerz6des 2010. december 3l-ig hatalyos 

Kozteri 6rak -Uzemeltetese - hatarozatlan idejii szerz6des 

Kozkifoly6 kutak dija - hatarozatlan idejii szerz6des 

Szent Imre teri illemhely -Uzemeltetes 

A Szent Imre teri illemhely -Uzemeltetesevel kapcsolatban a jogut6ddal, a F6varosi 
Csatomazasi Miivek Zrt.-vel (II-Net Kht. vegelsz8.molasa miatt) a szerz6des alairasa 
folyamatban van. 

Tilt6 tablak keszitese, kihelyezese, p6tlasa, utcanev-tablak 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a fe1adattal kapcsolatos es szlikseges 
e16keszit6 munkalatok. 

Zajved6fal fenntartas, gyalogoshid fenntartas 

2010. evi koltsegvetes alapjan folyamatban vannak a feladattal kapcsolatos es szlikseges 
e16keszit6 munkalatok. 
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III. Utfenntartas 

K6zlitfenntartasi feladatok 

2009-ben lefolytatott k6zbeszerzesi eljaras (51.800 eft) kereteben szerz6d6tt Melyk6zep Kft., 
a megrendelesek alapjan vegzi a kertiletben a katylizasi, f6ldutfenntartasi es egyeb 
munkaIatokat. A szerz6des 2010. aprilis 30-ig hatalyos, az utols6 megrendeles kiadasa is 
megtOrtent. A 375/2009(V.14.)Kt szamu hatarozat alapjan folyamatban van (337.000 eFt) a 
komplex k6zutfenntartas targyli k6zbeszerzesi eljaras, szerz6desk6tes majusban varhat6. 

Az alabbi feladatokat tartalmazza: 
1, szilard burkolatu utak katyuzasa 
2, szilard burkolatu jardak fenntartasa 
3, ut-es jarda tartozekok fenntartasa 
4, f6ldutak karbantartasa 
5, arkok burkolasa 
6, arkok karbantartasa 
7, volt CSM utak fenntartasa 
8, olajfog6 mutargy + szikkaszt6 mez6 karbantartasa 

Lefolyastalan terUletek viztelenitese 

A Terra-Varoskut Kft.- vel k6t6tt szerz6des 2010. december 31-ig hataIyos. Kertiletiink 
csatomazatlan melytertiletein, a lefolyastalan terUleteken 6sszegyii16 csapadekviz elszallitasa 
folyamatosan tOrtenik. 

Szikkaszt6rendszerek karbantartasa 

A Farag6 es Fia Kft.- vel k6tOtt szerz6des ugyancsak 2010. december 3l-ig hatalyos. A 
szikkaszt6 kutak, viznye16k, racsos foly6kak tisztitasi munkaja folyamatosan tOrtenik. 

Beruhazasi feladatok 

Kozmuepitesek 

Petz Ferenc utcai csapadekviz elvezetes es burkolatkorrekci6 
Kozmuepitesek I. iitem 

A Petz Ferenc utcai (Tanacshaz u.- Karacsony S. u. szakaszhatar k6z6tt) csapadekviz 
elvezetes es burkolatkorrekci6ra vonatkoz6 vaIlalkoz6i szerz6des megk6tesre kertilt aprilis 
13.-an a Via- Nova Kft.-vel .A munkatertilet atadasa 2010.majus 03.-an megtOrtent. Tervezett 
befejezesi hatarid6 a munkatertilet atadasat k6vet6 65 munkanap. 

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

A Budapest XXI. kertilet Csepel belterUleti csapadekviz-elvezet6 rendszerenek fejlesztese 
targyu beruhazas munkaterUlet atadasa aprilis 06-.an megt6rtent. A munka kivitelez6je a Del
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Pesti T & t Kft. A teljesitesi hatarid6 a munkaterUlet atadcisat kovet6 80 munkanap. A projekt 
e16re haladasi jelentes (PEJ) megkUldesre kerlilt a Pro Regi6 reszere. A kivite1ez6 
e16legkerelmet nylijtott be mely alapjan a sziikseges ugyintezes megkezd6dott. A beruhazas 
egy reszere -szUkseg szerint- a vizjogi engedelyek ervenyessegi hatarideje meghosszabbitasra 
kerlilt. igy ezek az engedelyek 2012. aprilis 30.-ig ervenyesek. 

Kozmiiepitesek II. litem 

Az els6 kozbeszerzesi e1jaras eredmenyte1en volt. A masodik eljarasra beerkezett ajanlatok 
ertekelese megtOrtent. A nyertes a KZ General Konzorcium. A nyertes Vallalkoz6val a 
szerz6deskotes folyamatban. 

Szennyviz csatormik epitese 

A Kiralyhag6 u.(Hollandi u.- Csorbat6i u.) Somly6i u.(Kiralyhag6 u.- Hollandi u.), Maria k.u. 
(Matra u.- Olyv u.) es Ady E. tit 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. 

Csapadekviz elvezetes 2010 

A Hollandi titon a tovabbi arok es csapadekviz-csatoma epites miiszaki e16keszitese 
megtOrtent , a kozbeszerzesi hirdetmeny feladas e16tt van. 

Kozteriileti beruhazasok 

Parkol6epitesek a Hollandi uton ket helyen 

A parkoloepitesek a Hollandi titon ket helyen, a Szent Istvan tit - Hollandi tit korforgalmi 
csom6ponthoz csatlakoztatva, valamint a Hollandi tit vegen 7l-es busz vegallomasahoz 
csatlakoztatva e1kesziiltek. Kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. Miiszaki atadas-atvete1: 2010. 
aprilis 15. 

Parkol6epites a Nevtelen utcaban (hrsz. 209616) 

A parko16epites a Nevte1en utcaban befejez6dott a kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. Miiszaki 
atadas-atvete1: 2010. aprilis 15. 

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

A jarda-fe1tijitasi munkak a Szentmik16si titon e1kesziiltek a kivite1ez6 a Del-Pesti T & T Kft. 
Miiszaki atadas-atvetel: 2010. aprilis 15. II. Rak6czi Ferenc a munkaterUletet majus folyaman 
atadjuk, es ket beten belUl miiszaki atadasra elkeszul ajardafeltijitas. 

Gyalogos atkelOhely kialakitas a Rak6czi teren 

A gyalogos-atke16hely kialakitas munkalatai befejez6dtek a kivitelez6 a Del-Pesti T & T Kft. 
Miiszaki atadas-atvete1: 2010. aprilis 15. 
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Kozvihigitas fejlesztes 

Az Erd6sor utcai lak6telepen ket helyen, a Nyuszi setany 5. es az Akacfa utcai garazssor 
kozott, valamint a Puli setany es a Cirmos setany kozotti teriileten a kozvilagitas kiepitesenek 
tervezesere es kivitelezesere a szerz6des megkotesre keriilt 6.500.000.-Ft illetve 12.347.500.
Ft brutt6 ertekben, a tervezest a Vallalkoz6, a BDK Kft. megkezdte. 

A 148-as BKV buszjarat Csepeli Rev vegallomasanal a teriilet kozvilagltassal tOrtena 
ellatasara - tervezes es kivitelezes - a szerz6des megkotesre keriilt 3.276.760.-Ft brutt6 
ertekben, a tervezest a Vallalkoz6, a BDK Kft. megkezdte. 

A Harosi varosreszben a Vizmii utcaban, Fiigefa utcaban, Vadasz utcaban, Szilvavirag 
utcaban a meglev6 oszlopokra kozvilagitasi lampatestek elhelyezesere a szerzadeskotes 
folyamatban van brutt6 2.154.375.-Ft ertekben. A Cseresznyefa utcaban es a Meggyfa 
utcaban az utca kozvilagitassal el nem latott reszeinek vilagltasara a szerzadeskotes 
folyamatban van 3.346.250.-Ft illetve 572.500.-Ft brutt6 ertekben. A kivitelez6 a BDK Kft. 

Utepitesek 

A 2010- evi litepitesek el6keszltese elkezd6dott. Aprilisban indult a kozbeszerzesi eljaras. 

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 (KiraIyerd6 utca - Szentmik16si lit kozott) 
7. Safar Peter utca (Csepeli M utca - Safar utca 11. kozott) 
8. Varjli utca(Olyv u - Keselyii utca kozott) 
9. Krivan utca (Maria kiraIyne litja - Haromszek utca kozott) 

10. Er6mii utca (Csapagy u - Szentmikl6si lit kozott) 
11. Gerle utca (M6kus utca -Szent Istvan lit kozott) 
12. Acelmii utca(Csapagy utca- Szentmik16si lit kozott) 
13. Rev utca (R6zsa utca - Nefelejcs utca kozott) 

Jarda es utfeliijitasok: 

Az alabbi beruhazasok kozbeszerzese indul majus elsa heteben: 

Viztelenites megoldasa, mart aszfalt burkolat kialakitasa Vasas utca (Szab6 
koz - Hermelin utca kozotti) szakaszon 
Templom utca burkolat-fellijitasa 
Tanmiihely kozbenjarda es parko16 kialakitas es litjavltas 
Forgalomcsillapitasra 5 db forgalomcsillapit6 kiiszobepites (Krizantem u. 2 
db, lak6telepen 3 db) 
Jardafellijitasok: Aradi vertanlik litja (Fatra es Tatra utcak kozott) 
Martinovics utca teljes szakaszan es a Damjanich utcaban szakaszosan tObb 
cim alatt. 

Kiss Janos altabornagy utca szilard burkolatu ut es jarda felujitasa 
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A Kiss Janos altabornagy utca szilard burkolatu ut es jarda felujitas kozbeszerzesenek 
eredmenyhirdetese rnegtOrtent. 

KOlcsey utca - Volgy utca - Erdoalja utca jelzohimpas csomopont feliilvizsgalata szerinti 
rn6dositasokra a szerz6des alairasa folyamatban. A jelz6larnpas csorn6pont 2009. evben 
kesziilt es a kivitelez6nek 5 ev teljes korii j6tallasi kotelezettsege van, aminek rnegtartasa 
rniatt a rn6dositasokat is a kivitelez6 jogut6djaval a Swarco Traffic Hungaria Kft-vel 
vegeztetjiik, brutt6 439.1 25.-Ft osszegben. 

Az Erdosor u - technikus u gyalogatkelohely epitesere az ajanlatkereseket kikiildtiik. 

Szerz6deseket alairasra el6keszitettiik a: 
Kerekpartarolok telepitesere, kozteriiletekre es intezrnenyekhez 
ping-pong asztalok telepitesere, kozteriiletre 
Viragdezsak kihelyezesere 
A szerz6deses veghatarid6k julius es augusztus vege. 

Szent Laszlo ter fehijitas: 

Szent Laszl6 ter felujitasanak rnunkai elkesziiltek, a rniiszaki atadas-atvetel dokurnentaIasa 
folyamatban van. 

Tamariska domb korbekeritese: 

Tamariska dornb geodeziai felrneresere folyamatban van. 

Kutyafuttato: 

A Krizantern utcai kutyafuttat6 rn6dositott tervei kesziilnek. 

Magasepites 

OSZI ellatasi korebe tartozo intezmenyek fehijitasi munkai: 

MFFEE palyazattal kapcsolatosa el6terjesztes kesziil, rnelyet Kt. hatarozat ertelrneben a 
2010. aprilisi Kt. iilesen targyaltak volna, az egyeztetesek es az adatszolgaltatasok elhuz6dasa 
rniatt azonban az el6terj esztes - az adatok beerkezeset61 fiigg6en - varhat6an a 2010. jliniusi 
Kt. iilesen keriil rnegtargyalasra. 

Karacsony Sandor Au Isk. teto-fehijitasi rnunkait a kivitelez6 vegzi. Varhat6 befejezesi id6 
2010. 05. 12. A sportudvar felujitasa ontOtt gurnis rnegoldassal fog tOrtenni. A tervei 
tObbszori egyeztetes utan veglegesitesre kerUlnek - tervilagitast is kert az intezrneny - es a 
kozbeszerzesi eljaras elindul. 

Szarcsa iskola siillyedesenek helyreallitasara a beerkezett ajanlatok ertekeIese folyarnatban 
van. 

A Nepmiiveszeti es Kezmiives Ovoda spotpalya felujitasa befejez6dott, a rniiszaki atadas
atveteli eljaras id6pontjat tiizziik ki. 
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Miivelodesi Intezmenyek belso atalakitasa-fehijitasa megfelel6 utemben halad, a kivitelez6 
a munka atadasara kesziil, de meg nem jelentette keszre. 

Kiralyerdei MiivelOdesi haz folyoso felujitasahoz a muszaki tartalmat az intezmeny 
vezet6jevelleegyeztettUk, a koltsegvetes kiirasa ez alapjan fog tOrtenni. 

Oktatasi intezmenyek elektromos fehijitasat megel6z6 egyeztetesek eredmenyekeppen az 
OSZI megadta a kiiras alapjeit kepez6 muszaki tartalmat. Ennek megfele16en a kozremUkod6 
vallalkoz6nak a koltsegvetesek osszeallitasahoz megadtuk a pontos muszaki parametereket. 
Az erre elfogadott e16iranyzatok lenyeges m6dositasara van szUkseg, melyet az OSZI - val 
leegyeztettiink, a sziikseges adatokat megadtuk. 

A Mora Ferenc Altalanos Iskola ablakainak fiistelvezetesi szempontok alapjan tOrten6 
Atalakitasara ajanlatot szereztUnk be, ezt az OSZI j6vahagyta, igy a vallalkoz6t ertesitettUk a 
megbizasr6l 

Eotvos J. Alt. Isk. homlokzat-fehijitas szerz6des alciirasra kerult, 2010. marcius 22-en 
kivitelez6nek atadtuk a munkaterUletet, a munkak megfele16 utemben haladnak. 

Kazinczy F. Alt. Isk. fOldszinti nyilaszarok reszleges csereje munkaihoz kozbeszerzes e16tti 
tervez6i egyeztetes valt szUksegesse. A muszaki tartalom megvaltozik. A kozbeszerzesi 
eljarast meginditottuk. 

Tatika es Csodakut ovodak lepcsok felujitasa es akadalymentesse eitalakitasa munkaira a 
szerz6deskotes megtOrtent. 

Katona Jozsef Alt. Isk. energia megtakaritasi beruhazasi munkainak kozbeszerzesi 
e16keszitese zajlik a beadott, de meg el nem biralt palyazatnak megfele16en. 

OSZI hataskorebe tartoz6 30 intezmeny udvari jatszoeszkozok beszerzesenek egyeztetese 
zajlik az intezmeny vezet6kkel, miutan aprilisban az OSZI megadta a megbizast es az 
e16iranyzatokat intezmenyenkent.. 

Egyeb onkormanyzati magasepites 

A 11 db lakas felujitasi munkciinal az I. litem atadasa megtOrtent, a munkat atvettUk, a 
kulcsokat a Lakasugyi osztalynak eitadtuk. A lakasok e16refizet6s elektromos mer66rakkal 
szereltettUk fel. A II. litem (4lakas) munkalatai folynak. Atadasi hatcirid6 2010. majus 20. 

A Tanacshaz u.- II. Rakoczi F. u. sarkan lev6 bontasi teriilet korbekeritese elkesziilt. 

A Tanacshciz u.- II. Rak6czi F. u. sarkan lev6 bontasi munkakra az anyagot a Kozbeszerzesi 
csoportnak eitadtuk. A hirdetmeny majus els6 heteben feladasra kerul. 

A Dunadiilo 2. alatti epUlet bontasi terv keszitesere ajanlatot kertUnk ebben az ugyben mar 
korabban is kozremUkod6 tervez6t6l. 

Az Ady E. u. 100. alatti epillet bontasa megkezd6dott. Hatarid6 2010.06.07. 
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Az Idosek Otthona homlokzat felujitasi munkainak el6keszftese folyik az elnyert palyazati 
tamogatasnak megfeleloen. A Tamogatasi szerz6des alairasanak feltetele a felteteles 
kozbeszerzes lefolytatasa. 

Tervezesek: 

Folyamatban lev6 tervezesek: 

- Kozlekedes Kft. tervezi a Varoskozpont, Beke ter parkolasi es forgalmi 
rendjenek kialakftasat, az epitesi engedelyek kiadasa folyamatban van. 

- Komyezetfejlesztes Kft. 31 utca utepftes tervezeset vegzik, melyekhez nehany 
jogerosftes hianyzik, de a 2010 evi utepfteseknek rendelkezesre all az 
engedelye. 

- Via Futura 32 utca utepftesenek tervezeset vegzi, tervszallftas megtOrtent, az 
engedelyezesi eljaras folyamatban. 
UTIBER Kft. 9 komyezetvedelmi tervezesek, felujftasok kozlekedesi karok 
elharftasa temaban 9 tervezesi feladatot vegez, melyek tervszallftasa 
megtortent. 

Budapest, 2010. majus 04. 

Halasz Istvan 
kozigazgatasi tigyintez6 
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A Halmos Istvanne agazatvezeto asszony altaI megkiildott atirat alapjan az a abbiakban 
tajekoztatom a Jogi igazgat6sag tavhodij hatralekok vonatkozasaban vegzett tevekenysegerol: 

TAJEKOZTATO
 
ADHK ZRT. ALTAL 2010.03.17. NAPJAN KOLOOTT HATRALEKOS ALLOMANYROL,
 

KOZREMUKOOES A60 NAPON nJu LEJARATlJ TAvHooiJ TARTozAsOK BESZEOESEBEN
 

A tavhoszolgaltatasr61 sz616 2005. evi XVIII. tOrveny (tovabbiakban: Tszt.) rendelkezesei alapjan 
az Onkormanyzat, mint berbead6 helyt allni koteles a berlok altaI felhalmozott tavhodij 
hatralekokert. A CSEVAK Zrt. koveteleskezelesi tevekenysegeben 2009. szeptember h6napt61 
mukodik a.tavhodijak intezmenyes kezelese sajat hataskorben. 

A FOTAv Zrt.-vel 2009. julius h6napban alairt egylittmukodesi megallapodas alapjan a CSEVAK 
Zrt. szamlazasi idoszakonkent kezhez kapja a60 napot meghalad6an lejart tartozasok (tartoz6k) 
listajat, amely alapjan fizetesi felhivas utjan, illetoleg felmondas kilatasba helyezesevel 
kozremuk5dik a befizetesek osztOnzese teren. Vegso esetben, nemfizetes eseten az 
Onkormanyzat/CSEVAK Zrt. a berleti szerzodest is jogosult felmondani a lakastorveny szabalyai 
szerint. E tevekenyseg celja annak megelozese, hogy a FaTAV Zrt. a 180 napot meghalad6 
hatralekait a DHK Zrt. reszere engedmenyezze, amely jogi uton kotelezheti fizetesre a Tszt. alapjan 
helytallasra kotelezett Onkormanyzatot. 

A CSEVAK Zrt. Koveteleskezelesi reszlege a Gazdasagi Igazgat6sag, valamint a DHK 
Hatralekkezelo es Penziigyi Szolgaltat6 Zrt. es a FaTAV Zrt. altaI havi rendszeresseggel 
megkiildott hatralekos listak alapjan inditja folyamatait. 

Mar az elso korben 2009. okt6ber 08. napjan Fotav Zrt.-tol atadasra keriilt 803 tetelbol a116 kozel 7 
milli6 forintos hatralekos allomanyban - az elozetes egyeztetesek ellenere a julius h6napban alairt 
DHK megallapodasb61 kimaradt - 128 db tetelben, minte y 1.844.241,- Ft ertekben szerepeitek 
olyan hatralekok, amelye 2009. junius 11. -. a megallapodasokban rogzitett fordul6nap - elotti 
idoszakr61 sz6ltak. 
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TAv1'Qt6s hAtral6kok 6rtesrt6se 
2009. szeptember - 2010. mArclus 
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Az atadasra kerUlt allomanyt ezek utan a koveteleskezelesi reszleg tObb szempont· szerint 
v~zsgalta/ellenorizte. 

1.	 Ellenorizniink kellett, hogy az atadasra kerUlt lakas az Onkormanyzat tulajdonaban van-e, 
vagyis kompatibilis-e a lakas allomanyunkkal. Ennek azert vanjelentosege, meit gyakran az 
elidegenitesre keriilt lakasok "friss" tulajdonosai nem jelentik be a tavh5 szolgaltat6nal a 
tulajdonos valtast. 

2.	 Vizsgalni kellett, hogy adott lakasban tart6zkodik-e meg (vagy meddig tart6zkodott ott) 
berlonkJlakashasznal6nk. Az iires lak6.sok bejelentese id5igenyes, addig is az iires lak6.sok 
rezsikoltsegeit az Onkormanyzat megbfzasab61 a CSEVAK Zrt.-nek kell penziigyileg 
rendeznie. Ennek- az 1.-2. pontbanJoglaltaknak- a kezelese, lejelentese a szolgaltat6kJele, 
az Ingatlangazdalkodasi csoport es az energetikusJeladata. 

3.	 Tovabba vizsgalnunk kellett, hogy a berlonek van e ervenyes szerzodese, avagy jogi 
(peres/nemperes) eljarast inditottunk mar a tulajdonos Onkormanyzat neveben. A fizetesi 
hajland6sag elosegiteset a mar jogi folyamatban resztvevok eseteben azert nehez elosegiteni, 
mert rendszerint nem rendelkeznek ervenyes berleti szerzodessel, es a tulajdonos esak akkor 
tudja kovetelni, behajtani a szolgaltat6i hatralekot bir6sag elott, ha hitelt erdemloen igazolni 
tudja a hatralek altala tOrteno kiegyenliteset. A szerzodessel rendelkezoket a fizetesi 
felsz6litas kikiildese utan nem fizetes eseten a hikasberletl szerzodes felmondasavaI tudjuk 
·.~zton6zni, de fizetesl meghagyas kiboesatasara tovabbra sines lehetosegiink. - 

4.	 Figyelembe vessziik, hogy 20.000 Ft hatralekertek alatt nem mondunk~fel ervenyes 
lakasberleti szerzodest. 

5.	 A berlo ad6ssagkezelesi programban val6 reszvetele eseten nem mondhatjuk fel berleti 
szerzodeset. 

6.	 Az Onkormanyzat megbizasab61, a CSEVAK Zrt.-vel k6tOtt ervenyes reszletfizetesi 
megallapodas eseten sem mondhatjuk fel berleti jogviszonyt. 

Onkormanyzatot erinto tavho szolgaltatasok alakulasa 
Fotav 60 napos + DHK Zrt. nyilvantartasok egyOtt 
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Onkorminyzatot 'rlnt6 tavh6 szolgiltatb alakulisa
 
F6tav 60 napos + DHK Zrt. nyllvintartisal egyOtt
 

Megnevez's 200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 
Ervenyes berlet 2385865 3213975 3614811 3487736 3305543 7327519 7006271 
Lakashasznalat 47539 62423 52821 59431 69153 185507 221 759 
Jogi titon 4016774 5465813 6986627 9157254 8897265 14197204 13680508 
Elvesztett per 
miatt visszakerOlt 796486 796486 
Ores lakas 473263 650248 686954 908619 727741 1262557 1 770746 
Nem komp, 71969 105201 58436 0 0 676303 2204192 
Osszesen 6995410 9497660 11399649 13613040 12999702 24445 576 25679962 

A diagramb6l is latszik, hogy az erven es szerzodessel rendelkez6 berl6k a 2009. szeptember es
 
2010. janmir kozotti idoszakb~ 38%-os hatralek emelkedest mutatn: Kiugr6 valtozast 10.
 

c februar havi atadasra kerUlt tavh6szamla nem fizetesek mutatnak, amikor is 1 h6nap alatt
 
megduplaz6dott a nem fizetesek szama. Feltetelezesiink szerint ennek tobb oka is lehet: 

A 2008. ev oszen kibontakozott gazdasagi valsag legjobban itt erezteti hatasat a szerenyebb anyagi 
lehet6segekkel rendelkezo szocialis lakasberl6i korben. A CSEVAK Zrt. aItal kezelt kintlev6segek 
e terUleten szamottevoen emelkedtek, a fizetesi hajland6sag (es kepesseg) csokkent, ezert 2009. ev 
novembereben kerUltek kildildesre azok a 2009. december 31. napjaval hataIyos felmondasok, 
amelyek a megallapodas szerint atvett DHK tavhoszolgaltatas dijat is tartalmaztak a lakber mellett, 
Sokan eltek a reszletfizetes lehetosegevel 2010. aprilisml5. napjaig 64 esetben tobb mint 14 milli6 
forint tavh6dij hatralekra kotottiink megallapodast, kozel megtriplazva ezzel az e16zo evhez kepest 
kotott reszletfizetesek szamat. A lakas elvesztesenek eshetosege, a karacsony es a megkotott 
reszletfizetesek egyiittesen eredmenyezhettek a 2009. december 31. napja utan 60 nappal atadasra 
keriil6 F6tav altaI atadott nem fizet6k listajanak megduplaz6dasat. 

A FOTAv Zrt.-vel kotott egyiittmiikodesi megallapodas alapjan a kesedelembe esett berl6 fizetesi 
hajland6saganak e16mozditasa erdekeben kikiildott fizetesi felhivasok utan kibocsatasra kerUlt 13 
darab lakasberleti szerzodes felmondasa is. 

A F6tav Zrt.-vel kOtott megallapodas alapjan, a 60 napon tuli hatralekok behajtasa utan 2009. 
szeptember - 2010. februar kozotti id6szakra mintegy 500.000 Ft osszegii jutalekra jogosult az 
Onkorrnanyzat, melynek a F6tav Zrt. reszere szamhizhat6 pontos osszeger6l az egyeztetes 
folyamatban van. 

Engedmenyezett berloi tavhodij hatralekok kezelese 

A FOTAV Zrt. a180 napot meghalad6 esedekessegii, tavh6szolgaltatas igenybevetelebol szarrnaz6 
lakossagi koveteleseit a DHK Zrt.-re engedmenyezte. 

A DHK Zrt. felsz6litasanak targyat kepez6, 2010.03.17. napjara vonatkoz6 hatralekos allomanyban 
szerepelnek olyan tetelek is, amelyek tovabbi egyeztetest igenyelnek a Szolgaltat6val. Ilyen tetel~ 

peldaul a nem onkorrnanyzati tulaj.donu, illetve a mar elidegenitett lakasok. A listaban szerepeltetve 
vannak me~ az id6kozben a Tavh6szolgaltat6val kotOtt reszletfizete~i megallap()das()~~. 
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DHK Zrt. 2010.03.17. napjan ertesrtett tavh6s hatralekok
 
megoszlasa ertek szerint
 

osszesen: 23.121.236 Ft ertekben 225 db mannyisegben
 
Nem I<Drrp 

Ores la~s 2161 301 Fl SzerzOdeses 

1767654 Fl 21 db 5687742 Fl 
64 db23 db 9% 
25%

8% 

Ores La~s: 
SzerzCdeses:CSEMlkZrt Ingatlangazdal-!o:jasa alapjan 
Behajtllsi ter..onk, felsz61rI61e..elekel6~zrl\e.elszamolasra I<erQI. 

Jog I (,ton 

13504 539 Fl 
117db 

Neml<omp: 58% 
Mar elidegeniletlla~sok,MrIOinkl<el reszletfizetesl ~Oll, 

iIIel\e nem Onk la~sokosszessege. 

Megnevezes T.8vh6dij t6ke ert6kben 
20 eFt alatt 20·100 Eft 100~200 eFt' 260-300 eFt '·'300400 eFt 400·500 eFt Osszesen. 

Berlet 143253 1662338 2043734 274977 1 440813 5565115 
Lakashasznalat 122627 122627 
Jogcim nelkOli 228346 228346 
Felmondva 434 1 997683 2945330 224102 5167549 
Bir6sag 0 999863 1533484 2533347 
Veorehaitason 1 837501 2888486 522304 327006 5575297 
Oreslakas 1248 789081 439752 537573 1767654 
Elideoenitve 11943 250981 262924 
Nem a mienk 175584 237795 413379 
Reszletfizetes 33361 591115 860522 1484998 
Osszesen 190239 8000208 11115238 1 510159 1767819 537573 23121 236 

15 db 114 db 84 db 6 db 5 db 1 db 

A DHK Zrt. altaI atadott hatralekok majdnem fele 20.000-100.000 Ft osszegii hatralek felhalmozast 
mutat. Ezekre a hatralekokra is igaz, hogy a meg szerz6dessel rendelkez6 berl6ket tudjuk 
leghatekonyabban osztonozni, csakugy, mint a 60 napos tavh6dij hatral6kok eseten. 

A szerz6dessel rendelkez6 berl6ink kozlil csupan 18 darab felsz61it6 levelre tudunk tovabbi 
oszt5nzeskent a berleti szerz6dest felmond6 nyilatkozatot klildeni. 

DHK Zrt. 2010.03.17. napjan kUldott ertesitc5jebc5l 
a szerzc5dessel rendelkezc5k megoszlasa 

osszesen: 5.687.742,- Ft ertekben 64 db 
Felmandas ki Iqjld\e 
2010.05.31. napjara Bir6sag altai 

Kicsi Osszeg 1 010789 Ft 264 799Ft 

Felsz6litas kilqj\d\e 
1854321 Ft 

143 253 Ft 
10.db 
3% 

8 db 
18%' 

2db 
5% 

72015 Ft 2182972 Ft 
1 db23 db 
1%RF =reszletfizetesi megallapodas . 37% 

18db 
33% 

Er~ RF a CsevakZrt-loel. 
az all.ett ta'oho lizetesere 

Csaladseg ito 
159593 Ft 

2db 
3% 

DHK Zrt.-wl kiitott RF nem liz 
matt I.1sszakErOit 
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Figydembe kell vennUnk, hogy a DHK Zrt.-vel kotOtt szerzOdes szerint az akkor a 
tavhoszolgaltat6val ervenyes reszletfizetesi megallapodassal bir6 berloink nem keriiltek be az 
atadasba, viszont nem teljesites miatt 13 db reszletfizetesi megallapodast 2010. marcius 17. napjara 
deaktivaltak, majdnem 2.600.000 Ft toke ertekben. Sajnos a 2009. jUnius ll-i atvetelrol sz616 
megallapodasban szerepel, hogy ezen berlok hMralekait is ki kell majd fizetnie az 
Onkormanyzatnak. Az egyeztetes a DHK-val folyamatban van. 

A fent leirtakra is tekintettel, a jovore nezve - tisztsegviseloi szinten - mindenkeppen 
merlegeles targyava javasolom tenni a kovetkezo lehetosegeket: 

1.	 .azOnkormanyzat a perek bevadsa nelkiil, kozvetleniil megflzetheti a DIIK Z;rt. 
reszere a helytallasi kotelezettseg korebe tartozo berloi hatralekosszegeket. igy· tortent 
2009-ben 116 mOOo forint kif1zetese, mellyel az Onkormanyzat kb. 10 % tovabbi 
kamat, per es kezelesi - koltseg (mintegy 10 mOOo forint) megflzetesere kotelezeset 
elOzte meg. Ezen osszegek behajtasat torvenyi engedmenyeskent a fent leirtak szerint a 
CSEVAK Zrt. vegzi. . . 

2.	 Ennel is eloremutatobb megoldas az, ha az Onkormanyzat a FOTAV Zrt. reszere f'lZeti 
meg a helytallas korebe eso. hatralekkontingenst esetenkent (akAr havi 
rendszeresseggeI) az esedekesseget koveto 178 naptari napon beliil (lehetoleg 165-170 
nap magassagaban) a FOTAV Zrt. adatszolgaltatasa alapjan. Ennek elonye, hogy a 

. DHK Zrt. reszere torteno atadassal jaro tobbletkoltsegek nern jelentkeznek, tovabba a 
FOTAv Zrt. a 2009-ben kotott megallapodas alapjan jutalekot f'lZet az Onkormanyzat 
reszere a 61-178. napos lejart berloi dijhatralekok utan, ami bizonyos mertekig 
fedezheti a torvenyi engedmenyeskent vegzett behajtasi tevekenysegiink koltsegeit. Ez 
a rnegoldas ezen feliil jol tervezheto, viszonylag kisebb osszegii rendszeres kif'lZetesi 
terhet jelent az Onkormanyzatnak. 

A fenti megoldasok jelentos gazdalkodasi szemponru. elokeszitest igenyelnek arra nezve, hogy 
a behajtasi tevekenyseg raIorditasait is figyelembe veve, eredmenyez-e az Onkormanyzatnak 
barmelyik megoldas erdemi koltseg megtakaritast. 

Tisztelt Polgarmester Dr! Kerem ajelen tajekoztatas szives elfogadasat. 

Budapest, 2010. aprilis 15. 

Tisztelettel, 

~[~~~~~
 
Csepell VagyonkElzel6
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