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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Csepeli Egészségügyi szolgálat használja jelenleg a Budapest XXI. Kerület, Szabadság utca 
19-21. szám alatti (a társasházi közös költség kimutatás alapján A65, A67, A68 jelű), 136 m2, 
148 m2 és 75 m2 alapterületű helyiségeket, melyek az Önkormányzat tulajdonát képezik. A 
helyiségekben jelenleg gyermekorvosi rendelő, gyermek fogászat és védőnői szolgálat 
működik, melyek az új gyermekorvosi rendelő átadásával, várhatóan 2010. július hónaptól a 
jelenlegi helyen megszűnnek. Az Egészségügyi Szolgálat az előzetes egyeztetések alapján a 
továbbiakban nem óhajtja használni a helyiségeket. 
 
Az Oktatási Szolgáltató Intézmény, jelenleg irattárazási problémákkal küzd. Az OSZI irattára 
a Jedlik Ányos Gimnázium pincéjében van jelenleg kialakítva, közös helyiségben az OSZI 
szerviz részlegének raktáraival, öltözőivel, műhelyével. Az iratok tárolására rendelkezésre 
álló hely jelenleg további bővítésre nem alkalmas, továbbá sem a tűzvédelmi, sem a 
biztonsági szempontoknak nem megfelelő.  
 
A fent részletezett (Szabadság u. 19-21. szám alatti) helyiségekben (előzetes helyszíni 
bejárásunk alapján) biztonságosan kialakítható lenne az OSZI központi irattára, valamint 
raktárai. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a helyiségek használati jogát az 
Egészségügyi Szolgálat az Oktatási Szolgáltató Intézmény részére átadja. 
 

Budapest, 2010. június 15. 

Tóth Mihály 
polgármester 



 

Határozati javaslatok: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
XXI. Kerület, Szabadság utca 19-21. szám alatti (a társasházi közös költség kimutatás alapján 
A65, A67, A68 jelű), 136 m2, 148 m2 és 75 m2 alapterületű helyiségek használati jogát 2010. 
július 31. napjával az Egészségügyi Szolgálattól elvonja és 2010. augusztus 01. napjával a 
helyiségek használati jogát az Oktatási Szolgáltató Intézmény részére átadja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2010. július 31. 
 
Felelős:    Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra:  Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető 

Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 



MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat a Szabadság u. 19-21. szám alatti helyiség használati jogának átadására” c. 
előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Vukovich Zoltán mb. ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.  
 
 
 
Budapest, 2010. május 21. 
 
 
        Vukovich Zoltán s.k. 
          mb. ágazatvezető 



MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat a Szabadság u. 19-21. szám alatti helyiség használati jogának átadására” c. 
előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Szenteczky János vezérigazgatóval 
 
 
 
  

 
 
 



MELLÉKLET 
 
 
a „Javaslat a Szabadság u. 19-21. szám alatti helyiség használati jogának átadására” c. 
előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2010. május 31. 
 
 
        Viszkievicz Ferenc s.k. 
         mb. intézményvezető 
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