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Tisztelt Képviselő-testület! 

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, a fontosabb eseményekről az alábbiakban 
adok tájékoztatást: 

2010. május 18. 
Kiállítás megnyitó a Hricsovinyi Galériában 
A Hricsovinyi Galériában dr. Cs. Tóth János művészeti író, a Meliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
és Művelődési Ház igazgatója (Debrecen) nyitotta meg Papp Mira Anikó grafikusművész kiállítását. A 
műsorban közreműködtek a Fasang Árpád Zeneiskola növendékei, Rádi Attila és Farkas Tamás 
gitáron, valamint Medgyes Boglárka zongorán. A tárlat június 18-ig tekinthető meg. 

2010. május 19. 
PSZSZl hajókirándulás 
A Művészeti Szemle díjazottjai számára szervezett egész napos hajókirándulást Szentendrére a 
PSZSZl, amelyen közel 300 fő vett részt. A hajón kézműves foglalkozásokat szerveztek, 
(gyöngyfűzés, ékszerkészités, bőrözés, stb.), míg Szentendre város megismerését játékos TOTO 
kitöltésével tették érdekesebbé. 

Nyugdíjas Pedagógus Nap 
A Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata szervezésében a Tátika Napközi Otthonos 
Óvodában rendezték meg a nyugdíjas pedagógus napot. Az eseményen Vukovich Zoltán mb. 
ágazatvezető, valamint az óvodások köszöntötték szivhez szóló műsorral az idős pedagógusokat. 

Kiállítás megnyitó a Galéria 21-ben 
A Csepeli Munkásotthon Galéria 21 kiállítótermében Szárkiszján Ádám, az Országos Örmény
 
Önkormányzat elnöke nyitotta meg dr. Tóth Rózsa grafikusművész örmény tájakat hűen bemutató
 
"Örményországban jártam" című kiállítását.
 

2010. május 20.
 
A Csepeli Munkásotthonban került megrendezésre a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
 
Központ csepeli és ráckevei kirendeltségének állásbörzéje. Szokatlanul nagy volt az érdeklődés,
 

közel ezer munkakereső látogatott el és több mint negyven munkaadó 65 munkakörben 350
 
álláshe/yet ajánlott.
 

Bizottsági elnöki értekezletet tartottunk a júniusi testületi ülés előkészítése jegyében. 

2010. május 22.
 
A Csepeli Sportcsarnokban került megrendezésre a Csepeli Táncgála, melyen az önkormányzatot
 
Horváth Gyula alpolgármester képviselte.
 

2010. május 23.
 
A Csepeli Görög Katolikus Egyházközség a Rákóczi-téri Görög Katolikus templomban a pünkösdi
 
ünnep alkalmából ünnepi liturgiát tartott, melyen a polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester is
 
megjelent.
 

2010. május 25.
 
A GTE csepeli szervezet szokásos közgyűlésén a polgármester adott jelentést az önkormányzat
 
helyzetéről, a kerületi fejlesztésekrő/, a következő időszak terveiről.
 

Kiállítás megnyitó a Kaméleon galériában 
A Karácsony Sándor Általános Iskola Kaméleon galériájában Vitányi György, az iskola igazgatója 
nyitotta meg az Artikuláció művészeti alapítvány és az alapfokú művészeti iskola tanulóinak év végi 
kiállítását. Az alapítvány diákjai a közel 200 különböző technikával készült képzőművészeti alkotást 
állítottak ki. A rendezvény a látogatók által megszavazott közönségdíj átadásával zárult. 
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2010, május 26,
 
A polgármester és Orosz Ferenc polgármester fogadta a COLAS Zrt képviselőit, akik a júliusban
 
meginduló csepeli gerincút kivitelezésének pályázatát nyerték. A beszélgetés témája a gerincút
 
építésének megkezdésével kapcsolatos feladatok egyeztetése volt.
 

2010. május 27. 
Napsugár Óvoda színházi estje 
A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában rendezte meg nagysikerű "színházi" estjét a Napsugár Óvoda, 
Nagyné Kiszler Ottilia, a Napfény Óvodai alapítvány elnökének köszöntőjét követően 10-15 perces kis 
műsorukkal bemutatkoztak az óvoda csoportjai, valamint a zeneovisok. A blokkokat tombolasorsolás 
kötötte össze. A műsort Kovácsné Balogh Zsuzsa ritmikus gimnasztika bemutatója zárta, 

Kölcsey F. Általános Iskola műsora 
A Radnóti Miklós Művelődési Házban rendezte meg a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
"Gyöngyszemek" című zenés táncos és irodalmi betéteket bemutató műsorát. dr. Fazekas Lászlóné, 
igazgató űdvözlő beszédét követően az iskola csaknem összes diákja fellépett a sok tapsot kiváltó 
előadáson. 

2010. május 28. 
Festö - Erdősor Óvoda Gyermeknapja
 
A Festő - Erdősor Óvoda gyermeknapot rendezett ezen a napon, Délelőtt rendőrautót és motort,
 
valamint tűzoltó autót nézhettek meg és próbálhattak ki a gyerekek. Az intézmény kapui délután
 
nyíltak ki a szülők előtt, amikor is közös játék vette kezdetét. Lufi hatogatással, kézműves
 

foglalkozásokkal, táncházzal, óriáscsúszdával és légvárral, lovaglási lehetőséggel várták a
 
vendégeket.
 

2010. május 29.
 
A Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma gyermeknapot szervezett a Szabadkikötő SE sporttelepén,
 
ahol több százan jelentek meg.
 

XIV. Csepeli Streetball Kosárlabda Fesztivál 
Ismét a Csepel Plaza parkolójában rendezték meg a népszerű kosárlabda versenyt, amelyre 42
 
csapat nevezett. A rendezvényt Tóth Mihály polgármester nyitotta meg.
 
Az általános iskola alsós tagozatos gyerekektől a felnőtt korosztályig 6 pályán, 7 kategóriában,
 
mintegy 170 fő bizonyította, hogy kerületünkben a kosárlabda népszerű és szórakoztató sportág.
 
Az 1988-89-es Csepel SC Bajnokcsapat játékosai, az NBl/b-s Jászberényi Kosárlabda Egyesület
 
tagjai, valamint a Média válogatott és a kerületi BC Csepel Kosárlabda Együttes csapata. Meghívottak
 
élvezetes bemutató mérkőzéseken bizonyították tudásukat.
 

A korosztályok győztes csapatai:
 
Ált Iskola alsó tagozatos 1. Reds Skulls
 
V.-VI osztályos fiúk 1. DMX Kings Lajtha L. Ált. iskola
 
V.-VI. osztályos lányok 1, Maxi King Karácsony S.ÁIt. iskola
 
VII.-VIII. osztályos fiúk: 1, Ballers Eötvös jJ. Ált. iskola
 
VII.-VIII. osztályos lányok: 1, Ali Star Lajtha L, Ált. iskola
 
Középiskola fiú: 1. ABC Team Jedlik Á. Gimnázium
 
l\lyílt Korhatár vegyes: 1, Zulu
 

AMI Családi Nap 
A Nagy Imre ÁIVIK Alapfokú Művészeti Iskolája játékos családi napot szervezett. Egy hastáncos
 
bemutató után a Kolompos zenekar zenés, táncos műsorán mulattak a jelenlévők. A programot a
 
Kacskaringó társulat műsora zárta. A rendezvény célja az volt, hogy közös programot szolgáltasson a
 
művészeti iskola tanulói számára, és a családokkal együtt tölthessenek egy kellemes délutánt a
 
gyermeknap alkalmából.
 

2010. június 1.
 
Kiállítás megnyitó a Nagy Imre ÁMK-ban
 
A Nagy Imre ÁMK kiállítótermében Geisbühl Tünde, a képző és iparművészetí ág szakmai vezetője
 
nyitotta meg az Alapfokú Művészeti Iskola Képző és Iparművészeti ága 2009/2010-es tanév II.
 
félévének kiállítását.
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2010. június 2.
 
Ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete. Az ülés a május 18-i kt. ülés folytatása volt.
 

A BKKÖSZ soros közgyűlését a XV. kerületi Polgármesteri Hivatalban tartotta. A közgyűlésen az 
önkormányzat képviseltette magát. 

Kiállítás megnyitó a NebulArt Galériban 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában "Az év győngyszemei" címmel rendeztek kiállítást az iskola
 
tanulóinak 2009/2010 tanévi alkotásaiból. A kiállítást Geisbühl Tünde festőművész és Dékányné
 
Varga Krisztina grafikusművész nyitotta meg. A műsorban Borsány Bence fagotton, Krizsán Levente
 
és Fraknói Tamás klarinéton játszott.
 

2010. június 3.
 
A polgármester és Orosz Ferenc alpolgármester részt vett a május 25.-június 3. között megrendezett
 
Szalontai Napok című ünnepségsorozat záró rendezvényén és koszorút helyeztek el Nagyszalonta
 
fennállásának 400 éves évfordulójára létrehozott szobornál.
 

2010. június 4. 
Kolonics György Sport - Érdemérem átadása 
A önkormányzat által alapított érdemérmet idén először adták át a Csepeli Kajak - Kenu Sporttelepen.
 
Először Barát Etele, a Magyar Kajak - Kenu Szővetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, ezt
 
követően Németh Sándor - Darab István: Kolo Balladája című dal csendült fel a Lajtha László
 
Általános Iskola felsős énekkarának előadásában. Tóth Mihály polgármester emlékezett meg az
 
élsportolóról, majd Ludasi Róbert mesteredzőnek adta át első alkalommal az érdemérmet. A Kolonics
 
György emlékére állított kopjafánál koszorút helyezett el Tóth Mihály polgármester, Horváth Gyula
 
alpolgármester, Ludasi Róbert mesteredző, Barát Etele, a Magyar Kajak - Kenu Szövetség elnöke és
 
Angyal Zoltán, a Kolonics György alapítvány elnőke. Ezután Kolonics György pályafutásáról
 
ősszeállított rövid filmmontázst tekintették meg a megjelentek, majd a programot állófogadás zárta,
 
ahol Zanati Béla az aKIS bizottság elnőke mondott pohárköszöntőt.
 

Iskolanap a Gróf Széchenyi István általános és Kéttannyelvű Iskolában
 
A széchenyis iskolanapon emléklappal köszöntötte az iskola a tanév során a tanulmányi-, művészeti


és sportversenyeken kimagasló eredményt elért tanulókat és szüleiket.
 
Hagyományosan ekkor került sor a Széchenyi-éremnek az átadására is, amit kiváló tanulmányi
 
eredménye és közösségi magatartása miatt ebben a tanévben Navratil Dóra 8.b és kimagasló
 
tanulmányi és versenyeredményeiért Bóna Nóra 8.b osztályos tanuló nyert el.
 
A tanév kiemelkedő pedagógusának adományozható a Széchenyi-érmet a l'Jevelőtestület javaslata
 
alapján Kovács Attiláné angoltanár kapta.
 
Az iskolanapi műsor részeként bemutatkoztak a Művészeti Szemlén díjnyertes verses és prózai
 
produkciókat előadó tanulói, így többek között Arany, Vörösmarty, Karinthy írásainak művészi
 

előadásai szórakoztatták a közönséget. Bemutatkoztak az iskolában zongorát és hegedűt tanuló
 
gyermekek is. A műsor után művészeti kiállítást és a projektekről erdei és német táborról, szabadidős
 

programokról szóló kiállítást tekinthettek meg a résztvevők, majd hangulatos vendéglátással zárult az
 
iskolanap.
 

2010. június 7-14.
 
Lezajlottak a testületi ülést megelőző bizottsági ülések.
 

2010. június 9. 
Polgármesteri jutalmak átadása a Radnóti Miklós Művelődési Házban
 
A 2010 évi polgármesteri jutalmak átadására a Radnóti Miklós Művelődési Házban került sor.
 
Vukovich Zoltán, az OMISÁ mb. ágazatvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a műsorban
 
közreműködött a pedagógusok zenekara, Tóth Krisztofer, a Mátyás Király Általános Iskola 2. osztályos
 
tanulója, valamint Kocsis Zsuzsi, a Fasang Árpád Zeneiskola 2. osztályos növendéke. Tóth Mihály
 
polgármester köszöntötte a pedagógusainkat és 105 ágazati közalkalmazottnak adta át a jutalmat.
 

2010. június 10.
 
Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium sajtótájékoztatóján került
 
bejelentésre, hogya bécsi Vienna Konservatorium 2010. szeptember 1-től 4 éves zenetanári
 
főiskolát nyit az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziummal együttműködve.
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Csepeli Pedagógus Nap 
Ágazatunk hagyományosan a Királyerdei Művelődési Házban rendezte meg pedagógus napi
 
ünnepségét. Tóth Mihály polgármester kőszöntője után a pedagógusok alkalmi kórusa és zenekara
 
nyitotta a színvonalas és szórakoztató műsort, amelyben harangjátékot hallhattunk a Kati Ovi
 
óvodásainak és nevelőtestületének előadásában, Radnóti Miklós: Huszonnyolc év című versét Lénárt
 
Linda, a Nagy Imre ÁMK 8. Osztályos tanulója mondta el. Ezt követően moldvai táncokat mutatott be a
 
Kati Ovi csapata, majd "Az orvosnál" című jelenetet mutatták be Gróf Széchenyi István Általános és
 
Kéttannyelvü Iskola 5-dikesei. A műsort a PEDBAND zárta. A műsort követően került sor a Pedagógíaí
 
Szolgálati Emlékérmek, az Aranykatedra díjak, a Törzsgárda, valamint a Csepeli Gyermekekért
 
kitüntetések átadására.
 

2010. június 12.
 
A "BURABU" Rádióamatőrök Szövetsége két napos rádióamatőr találkozót és börzét tartott a csepeli
 
Ijfúsági táborban. A résztvevőket Horváth Gyula alpolgármester köszöntötte.
 

Biciklus Party 
A Csepel Galéria Művészetek Háza sokrétű és színes programmal várta aBICIKLUS - PARTY 
résztvevőit. Volt capoeira bemutató, tárlat-séta szubjektív pár-beszéddel, bemutatták abiciklus 
katalógust, volt filmvetítés és úti beszámoló az adab csapattól, s mindeközben ízelítő bemutató a 
2kerék csapat újrahasznosított kerékpáralkatrészekből készített öltözet-kiegészítőiből. 

•	 Az önkormányzati intézmények és a hivatal dolgozói, valamint az önkormányzati képviselők 

részére 2010. május havi a munkabérek és juttatások kifizetéshez az önkormányzat 
munkabérhitelt vett igénybe, melynek összege 259.704 eFt volt. 
A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (11.23.)Kt. rendelet 13. § (5) bekezdése alapján a 
költségvetés teljesítéséről a rendeletben meghatározott időpontokban tájékoztatni kell a képviselő
testületet. A június 15-ei időpontra tekintettel a tájékoztató nem készülhet el a képviselő-testületi 

ülésre. Ezért a rendeletben előírt tájékoztatót, később, a Szervezési lrodán keresztül e-mailen 
küldjük ki a képviselő-testület tagjai részére. 

•	 A SZLEB a júniusi ülésén saját hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 
Adósságkezelési és otthonmegőrzési szolgáltatások iránti kérelmekben döntött. 
ÖKO-PROGRAIV1 címmel kiírt pályázatra beérkezett 11 pályázat ügyében döntött. 6 társasház 
részesül összesen 11.000.000,- Ft őnkormányzati támogatásban. 
Egy jogcímnélkülivé vált csepeli lakos esetében döntött lakáshasználati szerződés megkötése 
ügyében. 
Tájékoztató anyagot kapott a polgármester úrtól, mely szerint két alkalommal döntött 
rendkívüli méltányosságból gyermekvédelmi támogatás megállapításáról. 
A Szociális Irodavezető helyettes tájékoztatást adott arról, hogy rendkívüli méltányossági 
segély kifizetése történt egy esetben, valamint egy másik ügy folyamatban van. 

•	 A PEKB a júniusi ülésén saját hatáskőrben a 2009. évi vagyonváltozást bemutató előterjesztést 

megtárgyalta. 

•	 Az OKISB a júniusi ülésén saját hatáskörben úgy dőntőtt, hogy 
az alább felsorolt óvodák módosított Nevelési Programját jóváhagyja: 

Aprajafalva Óvoda Hétszínvirág Óvoda
 
Csillagtelepi Óvoda Kádár Katalin Óvoda
 
Csodakút Óvoda Kerek Világ Óvoda
 
Erdei Óvodák Nagy Imre ÁMK Óvoda
 
Erdősor-Festő Óvoda Népművészeti és Kézműves Óvoda
 
Gyermekláncfű Óvoda Szivárvány Óvoda
 
Gyermeksziget Óvoda Tátika-Napsugár Óvoda
 
Játéksziget Óvoda
 

az alább felsorolt intézmények módosított Pedagógiai Programját jóváhagyja: 

Nagy Imre ÁMK Általános Iskola
 
Karácsony Sándor Általános Iskola
 
Jedlik Ányos Gimnázium
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KÖVETKEZŐ IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

06.16. 9 óra Ágazatvezetői értekezlet. 

06.17. 11 óra Az új központi gyermekrendelő ünnepélyes átadása. 

06.21. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 

14 óra dr. Szeles Gábor jegyző fogadóórája. 

17 óra Kitűnő tanulók köszöntése a Csepeli Zeneiskolában. 

06.28. 10 óra Tisztségviselői értekezlet. 

14 óra Orosz Ferenc alpolgármester fogadóórája. 

06.29. 13 óra Köztisztviselők Napja - rendezvény a POHI-ban. 

07.01-08.31. A képviselő-testület szabadságon van. 

Budapest, 2010. június 11. 
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Polgármesteri Hivatal 
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Ügyintéző: Bernádné dr./VÁ	 Tárgy: Két testületi ülés közötti beszámoló 

Tóth Mihály 
polgármester úr 

Helyben 

TÁJÉKÜZTATÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEKRŐL 

A két testületi ülés között eltelt időszakban az Igazgatási Ágazat vonatkozásában az alábbi 
fontos események történtek: 

Igazgatási Iroda 

1.	 Az elmúlt időszakban a Kereskedelmi CSOPOlt
 
2 telepengedély kiadására,
 
1 telep nyilvántartásba vételére,
 
5 telep adatváltozásának átvezetésére,
 

valamint 
10 üzlet működési engedélyének kiadására, 
1 esetben adatváltozás bejegyzésére, 
19 működési engedéllyel rendelkező üzlet nyilvántartásból való törlésére, 
23 esetben kereskedelmi tevékenység megkezdése bejelentésének, 
3 kereskedelmi egység megszűnésének tudomásulvételére 

került sor. 

Helyszíni ellenőrzésre 11 esetben került sor, melyből 6 esetben - bejelentés nélkül 
gyakorolt tevékenység, engedély nélküli szálláshely üzemeltetés, adatváltozás 
bejelentésének elmulasztása, megtiltott tevékenység folytatása miatt - bírság 
kiszabására került sor. 

Az IBIZA Kft. két bejelentéssel élt hatóságunkhoz engedély nélkül folytatott 
kereskedelmi tevékenység tárgyában. Az egyik bejelentés alaptalannak bizonyult, így 
az eljárás megszÜlltetésére került sor. A másik eljárás folyamatban van, intézkedésre 
az érintett ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát követően kerül sor. 



2.	 Az Anyakönyvi Csoport anyakönyvvezetői szombati munkanapokon 22 anyakönyvi 
eseménynél (házasságkötés) és 5 személy honosítása során működtek közre. 

3.	 Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások a következők: 

311. A meglévő térfigyelő rendszer újabb kamerákkal történő bővítésére hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottunk hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó bevonásával. Az eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevő ajánlatát 
megtette, jelenleg a tárgyalások folynak. 

312. Nyomtató kellékanyag beszerzés tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárást 
indított a hivatal. Az eljárásban az ajánlattételre várhatóan július 19-én kerül sor. 

3/3. A családi házak és társasházi lakások vagyonvédelmi jelzőrendszerének 

kiépítésére vonatkozóan az előkészületi munkák, egyeztetések zajlanak a CSEVAK 
Zrt. illetékes munkatársai, valamint a közbiztonsági munkatárs közreműködésével. 

Az eljárás előkészítésébe hivatalos közbeszerzési tanácsadó, valamint 
vagyonvédelmi szakértő került bevonásra. Az eljárás előkészítése során a CSEPEL 
újságban 2 hét eltéréssel hirdetmény jelent meg annak érdekében, hogy az 
érdeklődők számáról a szakmai előkészítők információhoz jussanak. Az eljárás az 
igényfelmérés ismeretében indulhat meg. 

Városépítési Iroda 

1.	 Az Ibiza-Építő Kft. a 205788; 20578212; 205778 és 205783 helyrajzi számú 
ingatlanok tekintetében építésrendészeti eljárás megindítására irányuló kérelmet 
nyújtott be hatóságunkhoz. A tényállás teljes körű tisztázása után építésügyi 
hatóságunk szabálytalanságot nem állapított meg, így az eljárások megszüntetésre 
kerültek. 

2.	 A 210023, 21003411, 210034/2 helyrajzi számú ingatlanokon (Szabadkikötő I. és II. 
medence bejáratának északra eső területe) tervezett üzemanyagtöltő hajóállás 
létesítése ügyében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 
Hajózási Hatósági Főosztálya szakhatóságként megkereste az építésügyi hatóságot. 
Hatóságunk a szakhatósági hozzájárulását nem adta meg, mivel az úszómű létesítése 
a hatályos jogszabályok alapján nem lehetséges. 

3.	 2010. május 28. napjától ismételten változtak az építésügyi jogszabályok a 193/2009 
(IX. 15) Kormányrendelet tekintetében. Irodánk felkészült a helyes alkalmazásukra. 

Ügyfélszolgálati és Okmányiroda 

1.	 A munkatársak szabadságainak egyeztetése megtörtént, figyelembe véve a 
helyettesítés fontosságát. 



2.	 Az ügyfélszolgálat szolgáltatása színvonalának emelése érdekében elkezdődött az 
átszervezés ütemezése, konkrétumainak pontosítása. A nyári szabadságokat követően 

szeptembertő l lesz a gyakorlatban megvalósítva. 
3.	 Aláírásra kerül a Qumatic céggel kötendő support szerződés, melynek keretében az 

ügyfélhívó rendszer karbantartása, szervízelése, készenléti üzeme került pontosításra, 
egyeztetésre. 

Budapest, 2010. június 08. 

Bernádné dr. Faragó Ibolya 
aljegyző 



Helyzetjelentés a Fejlesztési Csoport kiemeit témáiról 

I. Csepeli Gerincút I. ütem 

A Fővárosi Önkormányzat részére az önkormányzati tulajdonlJ területek átadási 
folyamata megkezdődött. lV1egszülettek a testületi döntések, az átadási jegyzőkönyv 

és a megállapodás előkészítés alatt van. 
Az útszakasz 2009 jan. 21-én építési engedélyt kapott. 
A Fővárosi Önkormányzat megkezdte a kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. A kiírás jan. 5-én megjelent, jan. 21-én lesz a helyszíni bejárás. A 
helyszíni bejárás megtörtént, az eljárás az ajánlattételi szakaszba fordult. A 
közbeszerzés sikeresen lezajlott, a kivitelezővel május 13-án aláírták a szerződést. 

A Budafoki úti csatorna építéshez a munkaterület átadása megtörtént, a GerinciJti 
munkaterület átadása június 14-én lesz. 

/I. Teherforgalmi Elkerülő út 

A Kt döntése alapján megrendeltük a területmegszerzéshez szükséges 
dokumentációkat. A műszaki dokumentumok elkészültek, azokat a Földhivatal 
folyamatosan záradékolja. 
Az útszakasz engedélyezési tervdokumentációja elkészült. A tervek alapján az 
engedélyezési eljárás folyamatban van. 
Megtörtént a kisajátítást végző ügyvédi iroda kiválasztása. 
Elindult a területek megszerzésének előkészítése. 

A Rózsa utcától a Központi Szennyvíztisztítóig lefektetendő két darab 600 mm-es 
nyomott csatorna vezeték, valamint az ALPIQ ERŐMŰBŐl a Szigetcsúcsig vezető 
két darab 800 mm-es távhő vezeték egyaránt érinti a Teherforgalmi elkerülő út gyári 
szakaszát. A különböző beruházások összehangolása műszakilag és pénzügyileg 
folyamatban van. Elkészült a T1 szakasz költség bontása, ami alapján 
elkezdődhetnek az egyeztetések a költségek megosztásáról az érdekeltek között. 

l/l. INTERREG IVB SEE ReTinA projekt szakmai előrehaladása 

A volt Csepel Művek fejlesztési tervének kidolgozása tárgyában beadott és az EU 
által támogatott mintegy 3.327.500 euró bekerülési költségű projekt tárgyában a 
Támogató Szervezettel megkötésre került a Támogatási Szerződés. A projekt 
szakmai megvalósítása során beadásra került a VÁTI Kht. felé az 1. sz. 
előrehaladási jelentés, valamint kifizetési kérelem, amely tartalmazza a projekt 2009. 
08.31-ig felmerült és kifizetés re került költségeket. A 2009. október 5-6. között 
megrendezett nemzetközi nyitókonferenciával a program kezdetét vette. A tematikus 
munkacsoportok felkészítése 2010. 01. 22-én lezajlott Mariborban. 
A Támogatási Szerződésben foglaltak alapján beadásra került a projekt 1. sz. 
Előrehaladási Jelentése. A Támogatási Szerződés (Fő Szerződés) mellett aláírásra 
került a projekt hazai Társfinanszírozási Szerződése, amely a Csepeire eső 

költségvetés 1O%-t egy összegben, azaz 70.000 EURO támogatást már átutalt előleg 

formájában. 
A Támogató Szervezet (VÁTI Kft. - JTS) által kiadott, a projekt megkezdésétől 2009. 
augusztus 31-ig felmerült és jóváhagyott költségeket tartalmazó Hitelesítési 
Nyilatkozat alapján a pályázati támogatás első kifizetése 2010. március hónap végén 
érkezik meg. 
A ReTinA nemzetközi projekt csepeli projekt-team-je az 1/2010. sz. Polgármesteri és 
Jegyzői Közös Intézkedés alapján végzi tevékenységét. 



IV. Termálfürdő és Wellness 

A projekttel kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület a 2009. júniusi ülésén 
visszavonta. 

V. Fedett uszoda 

Az Önkormányzat szamara nyújtott uszodai szolgáltatás közbeszerzési eljárása 
eredménytelenül zárult. A további feladatokról döntés szükséges. 

VI. Az Ügyfélszolgálati Iroda felújítása 

Az Ügyfélszolgálati Iroda felújítása befejeződött. 

vizesblokkokkal az ügyfelek birtokba vették. 
A hozzáépített új bejáratot a 

VII. Nagy tanácsterem felújítása 

A Nagy tanácsterem felújítása befejeződött. 

VIII. A mag utca megépítése 

A Mag utca 
távhővezeték 

építése 
oszlop 

befejeződött. A 
áthelyezésének 

műszaki átadás nem 
meghiúsulása miatt. 

történt 
Az 

meg, 
ügyben 

a 
a 

Közigazgatási Hivataltól döntést várunk. A Közig. Hivatal kijelölt szakértője munkáját 
befejezte, a tárgyalás a Közignél megtörtént, határozathozatal következik. 
A határozat megszületett, a kártalanítást az Önkormányzat kifizette. Az útban lévő 
oszlop áthelyezésére és a műszaki átadáshoz szükséges egyéb munkák 
elvégzésére az előkészületeket a TESCO elkezdte. 

lX. Vénusz u. 2. sz. alatti orvosi rendelő és a Hétszínvirág Óvoda KMOP
2007-4.5.3 jelű komplex akadálymentesítése pályázat: 

Az intézményekben a műszaki átadás megtörtént. Mindkét intézményben a 
projektzárás kapcsán hivatalos sajtótájékoztató került megtartásra. Jelenleg zajlik a 
támogató szervezettel a pályázatok záró projekt előrehaladási jelentésének és záró 
kifizetési kéreimének korrekciója. 
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Közép-Magyarországi Operatív Program, TEUT, a Közösségi 
Kezdeményezési Programok keretében, ill. Fővárosi Önk. 

kezelésében beadott önkormányzati pályázatok 2007-2008-2009. 

Pályázatot 

Pályázati felhívás előkészítő 

szervezet ill. 
Igényelt vagy 

elnyert támogatás 
Pályázati eredmény 

szervezeti egység 
KMOP-2007-4.5.3 A pályázat nyert, a 
jelű pályázat, Vénusz támogatási 
u. 2. sz. alatti 
Háziorvosi Rendelő 

Fejlesztési Csoport 
22.S36.244,-Ft 

(elnyert) 
szerződés 

megkőtésre került, a 
komplex projekt 2009. 09.0S
akadálymentesítése án zárult 

KMOP-2007-4.5.3 
jelű pályázat, a 
Hétszínvirág óvoda 
komplex 
akadálymentesítése 

Fejlesztési Csoport 
24.333.742,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkőtésre került, a 
projekt 2009. 09.0S

án zárult 

INTERREG IVB. 
pályázati program: a 
volt Csepel Művek 

területe fejlesztési 
programjának 
kidolgozása 

Fejlesztési Csoport 
2.S2S.375 euró 

A pályázat nyert, a 
támogatási 
szerződés 

megkőtésre került, a 
projekt 

megvalósítása 
folyamatban van 

A pályázat nyert, a 
KMOP-200S-5.5.1/C támogatási 
Ady lakótelep 
integrált szociális 

Csevak Zrt. 
974.339.677 Ft 

(elnyert) 
szerződés 

megkőtésre került, a 
városrehabilitációja megvalósítás 

folyamatban van 
KMOP-200S-5.2.2/B 
Funkcióbővítő 

rehabilitáció 
Csevak Zrt. 

69S.301.342,-Ft 
(igényelt) 

A pályázat az 
értékelés során nem 

nyert támogatást 
A pályázat nyert, a 

KMOP-200S-2.1.1 IB 
Belterületi utak 
fejlesztése 

Csevak Zrt. 130.222.S59,-Ft 
(igényelt) 

támogatási 
szerződés 

megkőtésre került, a 
projekt zárult 

KMOP-2007-2.3.1/C A pályázat nyert, de 
Parkolók és 
csomópontok Csevak Zrt. 171.094.95S,-Ft a támogatási 

szerződéstől az 
fejlesztése Önkormányzat eláll 
KMOP-2007-3.3.1/B A pályázat nyert, a 
Belterületi 
csapadékvíz- Csevak Zrt. 142.165.S00,-Ft 

(elnyert) 
projekt 

megvalósítása 
elvezetés és qyűjtés folyamatban van 
KMRFT-TEUT-200S 
Települési A pályázat nyert, a 
önkormányzati 
szilárd burkolatú Csevak Zrt. 9.S60.096,-Ft 

(elnyert) 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
belterületi közutak folyamatban van 
burkolat felújításának 
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támogatása: Árpád 
u. burkolat felújítása 
(0100050/0S/U) 
KM RFT-TEUT-200S 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak A pályázat nyert, a 
burkolat felújításának 
támogatása: 

Csevak Zrt. 
11.793.0S0,-Ft 

(elnyert) 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
Táncsics M. u. folyamatban van 
(Koltói A. u. - Ady E. 
út között) burkolat 
felújítása 
(0100051/0S/U) 
KMRFT-TEUT-200S 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: II. 
Rákóczi F. út (Koltói 
A. u. -Ady E. út 

Csevak Zrt. 
5.706.SS2,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
folyamatban van 

között) bal pálya 
burkolat felújítása 
(0100047/0S/U) 

KMRFT-TEUT-200S 
Települési 
önkormányzati 
szilárd burkolatú 
belterületi közutak 
burkolat felújításának 
támogatása: Katona 
J. u. (Kassai u. -

Csevak Zrt. 
6.797.420,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
projekt lezárult, a 

pénzügyi leszámolás 
folyamatban van 

Dunadülő között) 
burkolat felújítása 
(0100052/0S/U) 
XXI. Kerület Csepel 
Királymajor lakótelep 
központi park I. ütem 
játszótér 

Csevak Zrt. 
14.500.000,-Ft 

(elnyert) 
A pályázat nyert, a 

projekt lezárult 
rekonstrukció 
fővárosi pályázat 
KMOP-2007-4.6.1 
Közoktatási 
intézmények 
beruházásainak 
támogatása - ÁMK 

ÁMK 
224.236.000,-Ft 

(elnyert) 

A pályázat nyert, a 
műszaki átadás 

megtörtént 
intézményfelújítási 
pályázata 

Budapest, 2010.06.10. 

Szlávik Zoltán 
stratégiai fömunkatárs sk. 
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Polgármesteri Hivatal 
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1211 Buda est XXI. Szent Imre tér 10. 
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Fax: 

Hivatkozási szám:
 
Tárgy: Beszámoló
 

Tóth Mihály
 
polgármester
 
részére
 

Helyben 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Mellékelve megküldöm a két testületi ülés között eltelt időszakban a Humánpolitikai és Üzemeltetési
 
Ágazat tevékenységére vonatkozó fontosabb események beszámolóját:
 
Ágazatvezetői hatáskörben:
 

I.	 Kolonics György Spoli - Érdemérem átadási ünnepséggel kapcsolatos feladatok szervezése, 
2.	 Pro Urbe Budapestéli, Budapestéli, Papp László Budapest Sportdíj adományozására felhívás 

elkészítése, 
3.	 Rendőrség részére a megvásárolni kívánt gépjármű beszerzési feladatának ellátása, 
4.	 Az önkormányzati képviselők mobiltelefon, laptop problémáinak megoldása. 

Személyzeti vezetői feladatok tekintetében: 

5.	 Az esedékes átsorolások és jubileumi jutalmak kifizetésének előkészítése, 

6.	 A május havi jelentési kötelezettségek teljesítése a MÁK felé, valamint a megbízási 
szerződések, belső-helyettesítések visszaigazolása, cafeteria keretében igényel juttatásokra 
vonatkozóan pótlólagos adatszolgáltatás üdülési csekk vonatkozásában 357 főről, 

7.	 Intézkedés a gépjármű költségtérítés kifizetésében 2010. június hónapra, 
8.	 4 fő szolgálati idő megkérése, 
9.	 KMRÁH kérésére a közigazgatási alapvizsgára vonatkozó felülvizsgálat, 
10.	 2010. évre vonatozóan felhívás előkészítése vagyonnyilatkozat-tételre, 
11.	 Adókönyvelői munkakör pályázatának lebonyolítása. 

Budapest, 2010. június 11. 
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