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Tisztelt Kepviselo-testUlet! 

A legut6bbi kepviselo-testuleti ules 6ta vegzett munkar61, a fontosabb esemenyekrol az alabbiakban 
adok tajekoztatast: 

2010. iUnius 17. 
A Csogyar utca elejen szervezett sajt6tajekoztat6 kereteben Ikvai-Szab6 Imre fopolgarmester
helyettes es keruletunk polgarmestere bejelentette, hogy elindul a csepeli Gerincut epftese. 

Atadasra kerult a Csepeli Gyermekorvosi Centrum (XXI. keruleti Aruhaz ter 6. sz.). Az atadasi 
unnepsegen reszt vett T6th Mihaly polgarmester, Horvath Gyula alpolgarmester, Lombos Antal 
Szocialis es Egeszsegugyi Agazatvezeto, valamint Dr. Bathory Eva vezeto gyermekorvos es Dr. 
Mizsey Edit gyermekfogasz vezeto foorvos is. 
Budapest XXI. Kerulet Csepel Onkormanyzata 280 mil1i6 forintot biztosftott a beruhazasra. Az uj 
intezmeny eur6pai kbrulmenyeket teremt a csepeli gyermekek egeszsegugyi ellatasahoz. Az 
akadalymenetesftett rendeloben 3 szinten, bsszesen 850 negyzetmeteres teruleten, hazi 
gyermekorvosok, vedonok, gyermekfogszakorvosok es mas szakdolgozok latjak el feladataikat. 

Semmelweis Nap alkalmabol 12 egeszsegugyi dolgozo kimagasl6 szakmai munkajaert polgarmesteri 
elismeresben, tovabbi 6 dolgozo kbnyvjutalomban reszesult. 

2010. junius 21. 
A csepeli Zeneiskolaban kerult sor a kitUno tanul6k kbszbntesere. Az bnkormanyzat vezetese 
neveben a resztvevoket Horvath Gyula alpolgarmester kbszbntbtte. 

2010. junius 21.-augusztus 19. 
Nyfui napkozis tabor 
A gyermekek ezuttal is idealis kbrnyezetben tblthettek nyari vakaciojuk egy reszet a Hollandi uti 
taborban. Egy nem sulyos balesetet kiveve - elszenvedoje egy kislany, akinek sportolas kbzben a 
csukloja repedt meg - a 9 het jelentosebb problemak nelkul telt el. A pedagogusok mozgalmas, a 
tanulok eletkorahoz illo programokat terveztek, amelyek nagy resze megvalosult. 
Programok: "Eur6pa nagyban es kicsiben tbrtenelemben es az almokban" szlogen kbre szervezett 
foglalkozas kereteben ismerkedtek meg a resztvevok az unios orszagok jellemzoivel; mozi, allatkert, 
tatai, kiskunlachazai es rackevei kirandulas; kbnyvtari foglalkozas, taboron beluli programkent 
babszfnhaz, fjasz bemutat6, koncert, sportversenyek, vetelkedok, kezmOves foglalkozasok (festes, 
borbzes, gybngybzes, gyertyabntes, origami, stb.); az AMK Alapfoku MOveszeti Iskolajanak 
foglalkozasai. A tabort tbbbszbr ellenoriztuk, intezkedest igenylo eset nem fordult elo. 
Az utols6 turnusoknal a terftesmentesek aranya 50%-ra nott, es ekkor kellett tetvesseg miatt tbbb 
gyermek eseteben intezkedni, illetve a magatartasi problemak ekkor erezhetoen megemelkedtek. 
A letszam a 9 hetre 1.870 fo volt (10 €lwei ezelott a letszam a 9 hetre: 3642 fo). A heti letszam 250 es 
140 fo kbzbtt mozgott. A taboroz6 gyermekek letszama 579 fo (kbzuluk 171 terftesmentes). A tabor 
vezetoje Orosz Laszl6 pedag6gus volt. 

2010. junius 22.
 
Kiallitas megnyit6 a Csepel Gah~riaban
 

A Csepel Galeria MOveszetek Hazaban mar hagyomanyos evenkenti csoportos kiallftason mutattak be 
mOveiket a Csepeli Alkoto Forum tagjai, ANNO DOMINI MMX cfmmel. A megjelenteket Sarkany 
Istvan galeriavezeto kbszbntbtte, bevezetot a CSAF vezetoje, Erdei Eva mondott, a kiallftast Sipos 
Endre festomOvesz-tanar nyitotta meg. A j61 szervezett rendezvenyen a csepeli mOveszeken kfvul 
szep szamban jelentek meg keruleti es keruleten kfvuli erdekl6dok is. A kiallftott mOvek szfnvonalasak 
voltak, a rendezveny melto kbrulmenyek kbzbtt folyt Ie. 

2010. iUnius 25.
 
Kiallitas megnyit6 a Csepel Gah~riaban
 

Meszi-Meszaros Gabor keramikus-szobraszmOvesz es Fodor IIda kepz6mOvesz kiallftasat dr. Feledy
 
Balazs mOveszeti fro nyitotta meg, a bevezetot Sthleiffer Ervin uv. igazgato tartotta. J61 sikerult
 
rendezveny volt, szamos erdekl6d6vel.
 

2010. junius 29.
 
A Koztisztviselok Napja alkalmab61 az bnkormanyzat es a hivatal vezetoi kbszbntbttek a hivatal
 
dolgozoit.
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2010. iUnius 30. 
A polgarmester kezdemenyezesere megbeszeles zajlott a hivatalban a Cirmos setanyi tarsashaz 
palyazataval kapcsolatos kerdeskorben, amelyen a tarsashaz kozos kepvisel6je mellett reszt vett a 
CSEVAK Zrt. vezetese, illetve Borbely Lenard kepvisel6 is. A megbeszeles konkret feladatokban val6 
megallapodassal zarult. 

A polgarmester vezet6i megbeszelest tartott az Ady I. projekttel kapcsolatos feladatok helyzeter61, a 
tovabbi tennival6kr61. 

2010. jUlius 2.
 
Latogatas a Sporttaborban
 
Onkormanyzatunk vezetese, T6th Mihaly polgarmester, valamint az OMISA vezet6i Vukovich Zoltan,
 
Becsei Denes valamint Pergel Laszl6 sportmunkatars latogatast tett a Balatonakaliban szervezett
 
kerOleti j6 sportol6-j6 tanul6 taborban, ahol 25 f6 altalanos iskolas gyerek erdemelte ki a reszvetelt, es
 
kapott lehet6seget a junius 30-t61 kezd6d6 egy hetes pihenesre.
 
A Balaton partjan elhelyezked6 campingben helyet kap6 taborban vidam hangulatban zajlottak a
 
kulturalis es sportfoglalkozasok, de meliettOk nem hianyzott a pihenes es a fOrd6zes sem a gyerekek
 
szamara.
 

2010. jUlius 12.
 
Alairasra kerOlt az Ady I. projekt kivitelezesi szerz6dese. Az alairast kovet6 sajt6tajekoztat6n a
 
kivitelez6 ceg vezerigazgat6ja es a polgarmester a kivitelezessel kapcsolatos feladatokr6/ adott
 
tajekoztatast, majd megtekintettek az Ady I. projekttel kapcsolatosan megval6sitand6 feladatokat.
 

2010. jUlius 20. 
A polgarmester, Horvath Gyula alpolgarmester es Lombos Antal agazatvezet6 40. eves 
munkaviszonya alkalmab61 koszontotte Viszkievicz Ferencet a Csepeli Egeszsegogyi Szolgalat 
intezmenyvezet6jet. 

2010. julius 24.
 
Kiallitas az Erdei Eva Galeriaban
 
Az egykori csepeli rajztanar, Kaszas Istvan fest6mOvesz emlekkiallftasat nyitotta meg K6hegyi Gyula
 
grafikusmuvesz. A j6 hangulatu rendezvenyen szavalattal kozremOkodott Tiszai Balazs, a Jedlik
 
Anyos Gimnazium tanul6ja.
 

2010. julius 27.
 
Szenteczky Janos a CSEVAK Zrt. vezerigazgat6ja es a polgarmester kozos megallapodast irt ala,
 
amelyben rogzftettek Szenteczky Janos vezerigazgat6i feladat al61 val6 felmenteset.
 

A CSEVAK Zrt-ben koszontottek Zsilane Bara Eva beruhazasi igazgat6t nyugdfjba vonulasa
 
alkalmab61. Az Onnepsegen a polgarmester is reszt vett.
 

2010. julius 30.
 
A polgarmester es Vukovicz Zoltan mb. agazatvezet6 koszontotte Hermann-ne Laboncz Etelka
 
Erd6sor utcai 6vodavezet6t 30. eves munkaviszonya alkalmab61.
 

2010. augusztus 2.
 
Demszky Gabor f6polgarmester a Budapesti Kozponti Szennyviztisztit6 telep terOleten tartott
 
sajt6tajekoztat6n jelentette be, hogy befejez6dott a telep epftese es megindul OzemszerO mOkodese.
 
A sajt6tajekoztat6n az onkormanyzat vezet6i es a temaval foglalkoz6 munkatarsak is megjelentek.
 

2010. augusztus 5.
 
A Budapesti Rendor-fokapitanysag uj vezetoje ismerked6 megbeszelesre hivta a kerOleti
 
polgarmestereket. A megbeszelesen reszt vett a kerOlet polgarmestere is.
 

2010 augusztus 12. 
RendkfvOIi kepvisel6-testoleti Oles tartottunk. 
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Weisz Manfred terplasztika avatas
 
Az Agip benzinkut mellett, a Kvassay-hfdnal, az egykori Szabadkikoto uton - ami 2009 novembere 6ta
 
az egykori gyartulajdonos nevet viseli - avattak fel Weisz Manferd emlekmOvet, Sz6radi Zsigmond
 
szobraszmOvesz alkotasat. Az esemenyen megjelentek a Weisz csalad tagjai, a kerulet vezetese,
 
helyi kepvisel6k. Az avat6 beszedet Horvath Gyula alpolgarmester tartotta.
 

2010. augusztus 18.
 
A polgarmester, Vukovicz Zoltan agazatvezet6, Kiss Istvan az OSZI igazgat6ja es a CSEVAK Zrt. mb.
 
beruhazasi vezet6je egyutt megtekintettek a kerUleti 6vodakban foly6 felujitasi munkalatokat.
 

2010. augusztus 19.
 
A polgarmester latogatast tett az Arany Alkony nyugdfjas otthonban, majd reszt vett a Szepkoruak
 
Klub rendezvenyen es a J6 Szerencset Csepeli Horgaszklub rendezvenyen.
 

2010. augusztus 20.
 
A Szabadkik6t6 SC sporttelepen megrendezesre kerult a mar hagyomanyossa valt augusztus 20-i
 
sportnap.
 

Augusztus 20. alkalmab61 a keruleti mOvel6desi hazakban kulonboz6 programok szervezesere kerult
 
sor.
 

2010. augusztus 25.
 
A polgarmester, Vukovicz Zoltan, Kiss Istvan es a CSEVAK Zrt. megbfzott vezet6je egyutt
 
megtekintettek a keruleti altalanos iskolakban foly6 felujitasi munkalatokat.
 

2010. augusztus 26.
 
KerUleti tanevnyit6
 
A kozoktatasi intezmenyek vezet6inek reszvetelevel, polgarmesteri koszont6vel tanevnyit6 ertekezlet
 
volt a hivatal epuleteben. Az iskolakban kulonboz6 id6pontokban szinten tanevnyit6 unnepelyeket,
 
ertekezleteket tartottak. A tanev szeptember 1-jevel - ket iskola atmeneti intezkedesei mellett 

zavartalanul megkezd6dott.
 

2010. augusztus 27.
 
A polgarmester fogadta a Fc5varosi Katasztr6favedelmi Fc5igazgat6sag f6parancsnokat es Fodor
 
Tfmeat, a keruleti Polgari Vedelmi Kirendeltseg vezet6jet, aki a F6varosi Katasztr6favedelmi F60sztaly
 
osztalyvezet6i feladatait latja el. Az igazgat6 bemutatta a keruleti kirendeltseg uj vezet6jet, L06s
 
Zoltant.
 

2010. augusztus 28.
 
IX. Szent Istvan Kezilabda Kupa 
A Nagy Imre AMK sportcsarnokaban megrendezett n6i kezilabda tornara a hagyomanyoknak 
megfelel6en 4 kezilabda csapat kapott meghfv6t. A torna gy6ztese a BRSE egyuttese lett. 

2010. augusztus 31.
 
A polgarmester az Ady I. projekt vezet6ivel, a kivitelez6 kepvisel6ivel helyszfni bejarason tekintette
 
meg az Ady I. projekt hatarid6s feladatai vegrehajtasanak helyzetet.
 

2010. szeptember 1.
 
Bizottsagi elnoki ertekezletet tartottunk a szeptember 23-i kepvisel6-testoleti ules el6keszftese
 
erdekeben.
 

2010. szeptember 2.
 
A polgarmester es Vukovich Zoltan 40. eves munkaviszonya alkalmab61 k6szontotte Barna Maria es
 
Schubert Katalin keruleti 6vodavezet6ket.
 
A II. vilaghaborus emlekmu koszoruzasa
 
A II. vilaghaboru befejezesenek 65. evfordul6jan Ringbauer Janos k6zmOvel6desi f6tanacsos mondott
 
emlekez6 beszedet, majd Onkormanyzatunk, a Csepeli Diak6nkormanyzat, a csepeli kisebbsegi
 
6nkormanyzatok, partok es a civil szervezetek kepvisel6i koszoruztak a 10 eve felallftott emlekmOnel,
 
Budahelyi Tibor Munkacsy-dfjas szobraszmOvesz alkotasanal.
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2010. szeptember 2-3.
 
A polgarmester, Orosz Ferenc alpolgarmester, Papp Gyulane agazatvezet6 es S. Szab6 Ferenc
 
nemzetkozi kapcsolatokkal foglalkoz6 munkatars kfsereteben latogatast tett a Rjjekai
 
Onkormanyzatnal.
 

2010. szeptember 3.
 
A csepeli temet6ben vegs6 bucsut vettek Csizmadia Karoly volt kepvisel6t61. A temetesen az
 
onkormanyzat neveben Horvath Gyula alpolgarmester koszont el a csepeli lokalpatri6tat61.
 

Kiallitas megnyit6 a Kiralyerdei Muvel6desi Hazban
 
Deak Zoltan Csepelen el6 matematika-fizika szakos kozepiskolai tanar, autodidakta fest6mOvesz
 
"Kepek 2010" cfmO kiallftasat nyitotta meg Dekany Agoston csepeli kepz6mOvesz. KozremOkodott
 
Veer Csongor hegedOmOvesz.
 

2010. szeptember 4.
 
A XVIII. Keruleti Onkormanyzat hagyomanyos B6kay-kerti Szeptember Fesztival cfmO rendezvenyen
 
a keruleti onkormanyzat is kepviseltette magat. A porkoltf6z6 versenyen az onkormanyzat altai
 
felallftott satrat tobb szazan latogattak meg.
 

2010. szeptember 6.
 
Kiallitas megnyit6 a Csepel Galeriaban
 
A Magyar Fest6k Tarsasaga szervezeseben nyflt meg Szekhelyi Edit es Balogh Geza fest6mOveszek
 
a kiallftasa, amit Antall Istvan, a Magyar Radi6 irodalmi szerkeszt6je nyitott meg. A j6 hangulatu
 
kiallftason min6segi mOvek szerepeltek.
 

Megnyflt a "Koztes Atmenetek - a drog" cfmO interakUv drog prevenci6s kiallitas a Csepel-sziget
 
MOszaki Szakkozepiskolaban (XXI. Poszt6gyar u. 10.), mely 2010. okt6ber 1-ig tekinthet6 meg.
 
A kiallftas lehet6seget biztosft arra, hogy a keruleti pedag6gusok, valamint a kozepiskolas koru diakok
 
kotetlen keretek kozott es formaban beszelgethessenek err61 a jelent6s problemar61.
 
A kiallftas megrendezesehez az Onkormanyzat Kepvisel6-testulete 380.000,- Ft tamogatast biztosftott.
 

2010. szeptember 8.
 
Olest tartott a polgarmester mellett mOkod6 Gazdasagi Kabinet. Az ulesen a polgarmester ertekelte
 
az elmUit negy ev munkajat, majd fogadas kereteben megkoszonte a Kabinet tagjainak segft6,
 
tamogat6 munkajat.
 

A Reti Pal Fot6klub kiallftasat a Csepeli Galeria 21-ben Orosz Ferenc alpolgarmester nyitotta meg.
 

2010. szeptember 9-10.
 
A polgarmester Orosz Ferenc es Horvath Gyula alpolgarmesterek tarsasagaban latogatast tett a
 
Vamosgalfalva Onkormanyzatanal.
 

2010. szeptember 11.
 
Csepel Futas es Sporttoborz6
 
A csepeli kozponti Sporttelepen az iden 31. alkalommal megrendezett nepszerO fut6galat a szervez6k
 
osszekotottek volna az immar harmadik alkalommal megszervezett sportagvalaszt6val,
 
sporttoborz6val es egeszsegnappal. Ennek celja, hogy elsportol6k, edz6k segftsegevel a gyerekek
 
megismerjek es megszeressek a kulonfele sportagakat, es kedvet kapjanak a rendszeres egyesuleti
 
sportolasra.
 
Sajnos a rossz id6 elmosta a rendezvenyt, a sporttoborz6 elmaradt. A szervez6k ugy dontottek, hogy
 
a Csepel Futast megrendezik, es j61 dontottek, mert a szakad6 es6 ellenere ezernel tobb vallalkoz6
 
vagott neki a 4 km-es utnak. Iden el6szor alkalmaztak az id6meresnel a chipes megoldast, fgy
 
pontosan nyomon lehetett kovetni mindenki idejet, illetve a regisztraci6 utan a celba erkezest.
 
A nyolc kateg6ria els6-harom helyezettje erem, oklevel es ajandekutalvany dfjazasban reszesult
 
Nyitogat6 szakmai es csaladi nap
 
Az Egyesftett Bolcs6dek volt az egyik szervez6je ennek a ket reszb61 al16 programnak. Az egyik
 
reszeben szakmai napot tartottak, el6adast hallgathattak az erdekl6d6k, illetve szekci6ulesen
 
vitathattak meg a kisgyermekneveles aktualis helyzetet. A masodik reszben pedig delutan, sikeres
 
csaladi napot szerveztek a Rak6czi teri intezmeny kertjeben.
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2010. szeptember 13.
 
Megnyit6 a Csepel Gah~riaban
 

A Magyar Fest6k Tarsasag es az intezmeny egyOttmuk6dese eredmenyekent Molnar Peter
 
Munkacsy-dfjas fest6muvesz tarlatat a Tarsasag elnoke, Kovats Albert Munkacsy-dfjas fest6muvesz
 
nyitotta meg. A rendezvenyen t6bb neves, kerOleten kfvOli muvesz is megjelent a csepelieken kfvO!.
 

2010. szeptember 13-15.
 
Az okt6ber 3-i valasztasokon resztvev6 SZSZB tagok felkeszftese es megvalasztasa a Valasztasi
 
lroda el6keszfteseben megt6rtent.
 

2010. szeptember 13-22.
 
Lezajlottak a testoleti Olest el6keszft6 bizottsagi U1esek.
 

2010. szeptember 15.
 
Megnyit6 a Hricsovinyi Galeriaban
 
Masits Istvan debreceni es Racz J6zsef balmazujvarosi kepz6muveszek kiallftasat nyitotta meg dr. Cs.
 
T6th Janos muveszeti fr6, megyei k6nyvtar es muvel6desi haz igazgat6. Kozremuk6d6tt Hajtun
 
Zsuzsanna es Szucs Lajos zongoramuveszek, a Fasang Arpad zeneiskolab61.
 

2010. szeptember 17.
 
A kerUleti diakonkormanyzat kirandulasa
 
A diakonkormanyzat megalakulasanak 10. evfordul6jat solti szarnyashaj6 kirandulassal egybekotott
 
barati talalkoz6val Onnepelte. A vidam napon tobbfele programot szerveztek a fiataloknak, fgy lovas

kocsikazast, kezmuves foglalkozasokat, lovasbemutat6t, stb.
 

2010. szeptember 18.
 
Csepel Sziget Kerekpar-tura
 
A rossz id6 miatt a program elmaradt.
 

Kiallitas megnyit6 a Nagy Imre AMK Galeriajaban
 
A 87 eves Kvasznay Gulyas Margit kepz6muvesz, a Csepeli Alkot6 F6rum tagja kollazsaib61 nyflt
 
kiallftas. Bevezet6t Banatine Papp Kata intezmenyegyseg-vezet6 mondott, a kiallftast pedig elemz6
 
ertekelessel Sipos Endre kepz6muvesz, kozepiskolai tanar nyitotta meg. Kozremukodott Hajtun
 
Zsuzsanna es Szucs Lajos zongoramuveszek, a Fasang Arpad zeneiskolab61.
 

Az Oktatasi Szolgaltat6 Intezmeny gazdasagi vezetc5i allasanak palyazatara 5 jelentkez6 adta be
 
anyagat, azonban a palyazati felteteleknek teljes koruen egyik palyaz6 sem felelt meg, fgy a palyazati
 
eljaras eredmenytelen volt.
 

Otodik alkalommal kerOlt megrendezesre a Csepeli Szakorvosi Rendel6ben (XXI. ker. Aruhaz ter 8.)
 
az Egeszseg Nap, ahol a lakossag ingyenes szur6vizsgalatokon (anyagcsere zavarok, rizik6faktorok
 
szures - gerincferdOles szures - mozgasszervi betegsegek - anyajegy es egyeb onkol6giai
 
b6relvaltozasok, gombas betegsegek szurese - csontritkulas szurese - ludtalp szurese - szajOregi
 
elvaltozasok szurese - gepi hallasszures - eml6 ultrahang ferfiaknak is - prosztata daganatos
 
megbetegedesenek szur6vizsgalata - gyermekeknek hallas, latas vizsgalata) es mereseken
 
(csontsuruseg - vercukor - koleszterin - testsuly - testmagassag - testzsfr, 8MI - vernyomas - EKG
 
- hallasvizsgalat - legzesfunkci6 meres, CO meres) vehetett reszt.
 

2010. szeptember 20.
 
A F6varosi Szab6 Ervin Konyvtar Setal6 utcai Konyvtaraban kerOlt bemutatasra Bolla Dezsc5 Csepel
 
tortenetet feldolgoz6 ujabb konyve.
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•	 Az ankormanyzati intezmenyek es a hivatal dolgoz6i, valamint az ankormanyzati kepvisel6k 
reszere a juniusi kepvisel6-testoleti Oles 6ta harom alkalommal kerOlt sor a havi jarand6sag 
kifizetesere, melyhez minden esetben az onkormanyzat berhitelt vett igenybe, az alabbiak 
szerint: 
- a 2010. junius havi juttatasok kifizetesehez 215.351.200,-Ft, 
- a 2010. julius havi juttatasok kifizetesehez 234.535.709,-Ft, 
- a 2010. augusztus havi juttatasok kifizetesehez 226.129.572,-Ft. 
Az igenybe vett berhitelek visszafizetese a targyh6napon belOI megtartent, illetve megtartenik. 

•	 Az elmult h6napok komoly Iikviditasi gondok megoldasara az ankormanyzat bevonta ideiglenes 
jelleggel az elkOlanftett alszamlakon lev6 penzeszkazak (berlakas ertekesftes, infrastruktura alap, 
kaltsegalapu berlakasok alszamlaja) egy reszet. Ezek visszarendezesere a helyi ad6bevetelek, 
els6sorban a forrasmegosztas reszet kepez6 iparQzesi ad6bevetel beerkezeset kavet6en kerOI 
sor. 

•	 Az OJKRB a szeptemberi rendkfvOIi Olesen atruhazott hataskorben az SZSZB tagok, p6ttagok 
athelyezeser61, ill. uj tagok megvalasztasar61 dantatt. 

•	 A SZLEB a szeptemberi Olesen atruhazott hataskorben az alabbi danteseket hozta: 
4 tarsashazra vonatkoz6 korabbi SZLEB hatarozatat m6dosftotta, mert a felujftasi kaltsegeik 
valtoztak, a megftelt ankormanyzati tamogatas asszege is m6dosult. 
Egyedi kemenyek felujftasanak tamogatasara 2010-ben kifrt felhfvasra beerkezett 
palyazatokat bfralt el. 
OKO-Program cfmmel 2010-ben masodik alkalommal kifrt felhfvasra erkezett palyazatokat 
bfralt el. 
Egy csepeli jogcfmnelkOlive valt lakashasznal6val kapcsolatban lakashasznalati szerz6des 
megkateset javasolta. 
Egy fiatal hazaspar els6 lakashoz jutasanak tamogatasat javasolta. 
Ad6ssagkezelesi szolgaltatas iranti kerelmeket bfralt el. 

KOVETKEZO IOOSZAK ESEMENYEI 

09.24. 8 6ra Agazat- es irodavezet6i ertekezlet. 

9,30 100. eves a Kerek Vilag 6voda - Onnepseg a Poszt6gyar utcai epOletben. 

09.24-26. Csepeli Osz - kulturalis rendezveny kOlan program alapjan. 

09.27. 106ra Tisztsegvisel6i ertekezlet. 

146ra Horvath Gyula alpolgarmester fogad66raja. 

166ra Szavazatszamlal6 Bizottsagokba delegalt tagok eskOtetele. 

09.28. 166ra Szavazatszamlal6 Bizottsagokba delegalt tagok eskOtetele. 

09.30. 186ra A munkahelyi balesetben elhunytak emlekere szoboravatasi Onnepseg a volt 
Csepel MQvek terOleten. 

10.01. 106ra 65 eves a Jedlik Anyos Gimnazium. Onnepseg az iskola epOleteben. 

10.03. Onkormanyzati polgarmester es kepvisel6 valasztas. 

Budapest, 2010. szeptember 21. 
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A CSEVAK Zrt. ket testiileti iiles kozotti idoszakban vegzett tevekenysegeinek 
beszamo16ja 

Beszamol6 a Varosfeilesztesi Igazgat6sag nagy projektjeirol 

1. Ady lak6telep integraIt szocialis rehabilitaci6ja (KMOP-5.1.1IC-2f-2009-0004 
jelii) program 

1.1. Epitesi beruhazassa1 kapcsolatban: 

Tarsashazak es lak6szovetkezetek, valamint az onkonnanyzati tulajdonu eptiletek, 
kozteriiletek kivitelezesi kozbeszerzesi eljaras 1 fordul6ja erventelen lett, mivel egyik paIyaz6 
sem adott teljes korii ajanlatot, nem arazott be valamennyi koltsegvetesi kiirasban szerepl6 
tetelt. 
A masodik kozbeszerzesi eljaras kiirasa megtOrtent. A kozbeszerzesi dokumentaci6t 6 ceg 
valtotta ki, melyb61 5 ceg adott be paIyazatot. Az eljaras eredmenyhirdetese 2010. jlinius 22
en 16. 6rakor megtOrtent. A kozbeszerzesi eljaras eredmenyekent a kozbeszerzesi eljaras 
nyertese a HUNEP Zrt. lett. A Hunep Zrt-vel 2010.07. 12-en Onkonnanyzatunk szerz6dest 
kotOtt, a vallalkoz6 szerz6des szerinti dija osszesen 631.978.993,- Ft. (A reszletesebb bontast 
az 1.2 szflmu melleklet tartalmazza). 
Az erintett tarsashazakkal, illetve szovetkezetekkel az onreszeik Onkonnanyzati alszamlara 
tOrten6 befizeteset megkezdtek, a befizetesek merteket a POHI Varosgazdalkodasi Agazatat61 
meg nem kaptuk meg. 

A kivitelezesi munkak 2010.07. 19-vel megkezd6dtek. A vallalkoz6 Hunep Zrt. 2010. 08.12
ig elvegzett tevekenysegekkel kapcsolatos kivitelez6i szaml<it nem nyujtott be. 

A Kozossegi Haz gyengearamu rendszereinek tervezesere es kiepitesere 3 ajanlat bekerese es 
ertekelese utan szerz6dest kotOtt az Onkonnanyzat a 04S Biztonsagtechnikai Zrt-vel, a 
vallalkoz6i dij brutt6 9.763.059,- Ft. 

A p6tmunkak, kiegeszit6 munkak elvegzesevel kapcsolatban a kozbeszerzesi eljarast kell 
lefolytatni, melyhez kapcsol6d6 szakert6i szerz6des jelenleg alairas alatt van. 

Az Ady 41-47., Ady 49-59., Arpad u. 6., Arpad u. 8. alatti eptiletek kepvisel6i a paIyazattal 
kapcsolatban irasban feltett kerdeseikre tajekoztatast kaptak. 

1.2. Projektmenedzsment 

A menedzsment tevekenyseg szakmai szetbontasara az ajanlatkeresek 2009. 10. 12-en 
megtOrtentek. Valamennyi ajanlati felhivasra beerkezett a 3-3 db ervenyes ajanlat. Az 
ajanlatok alapjan a projektmenedzseri reszfeladatokat a Wolf Kft. Feher Sandor 
szemelyeben - vegzi, a penziigyi munkatarsi feladatokat az EOT Kft. - Dusa Erzsebet 
(merlegkepes konyvel6) szemelyeben - vegzi. 

Elkezd6dott az els6 kifizetesi kerelemhez sziikseges dokumentumok begyiijtese es 
rendszerezese a Tamogatasi Szerz6des mellekletet kepez6 penziigyi elszflmolas reszletes 



szabaIyai alapjan.2010. aprilis 19-en benyUjtasra keriilt a palyazat I. szamu Projekt 
El6rehaladasi Jelentese, melyet a Pro Regio 2010.05. lO-en hianypotlas nelkiil elfogadott. 
Az Onkormanyzat a miiszaki ellen6rzesi feladatok vegre hajtasa tekinteteben a magasepitesi 
fe1adatok vonatkozasaban a Kiraly 99 Kft-vel (5.900.000,- Ft+AFA vallalasi aron), a 
melyepitesi, kozteriilet epitesi feladatok vonatkozasaban a Szaki-Ber Kft-vel (7.700.000,- Ft + 
AFAaron). 
A Csevak Zrt. a fedezetkezeI6i-, tarsashazi kolcson-, tervez6i miivezet6i-, konyvvizsgaloi 
szerz6desek el6keszltesere, valamint a vaIlalkozoi szerz6des ugyvedi ellenjegyzesere 
szerz6dest kotOtt dr. Takacs Judit ugyveddel, aki az el6bb emlitett tevekenysegeket 
2.000.000,- Ft + AFAaron vegzi. 
A projektmenedzsment tevekenyseggel kapcsolatban a szerz6desek alapjan befogadasra es
 
kiegyenlitesre keriiltek az ezzel kapcsolatos szamlak.
 

2010. 08. 09-en benyUjtasra keriilt a projekt els6 kifizetes igenylese. A kifizetes igenyles
 
soran
 
- Csepeli Szocialis Szolgalat, mint konzorciumi partnerre brutto 11.962.144,- Ft osszertekii,
 
- Budapest Esely Nkft, mint konzorciumi partnerre brutto 5.258.218,- Ft osszertekii,
 
- Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzatara, mint konzorcium vezet6re 38.321.960, Ft
 
osszertekii kifizetesi kerelem lett benyujtva.
 

A Pro Regio megkilldte a kifizetes igenyIesek hianypotlasat. (Budapest XXI. Keriilet Csepel
 
Onkormanyzata felhivasat K-201O-KMOP-5.1.1/C-2f-0026389/163 iktatoszamon 2010. 08.
 
18-an, a Csepeli Szocialis SzolgaIat felhivasat K-20 10-KMOP-5 .1.1/C-2f-0026514/163
 
iktatoszamon 2010. 08. 23-an, a Budapest Esely Nkft. felhivasat K-2010-KMOP-5.1.1/C-2f

0026516/163 iktatoszamon 2010.08. 23-an.)
 

A kifizetes igenyles hianypot1asanak teljes osszeallitott dokumentacioja varhatoan elkesziil
 
201O.09.17-ig.
 

201O.09.09-en Szepesi Anitahoz, a Magyar Allamkincstar - paIyazati osztalyan dolgozo
 
munkatarsahoz szemelyesen eljutattuk a Fedezetkezel6i Szamlaszerz6deshez hianyzo alabbi
 
dokumentumokat: Tamogatasi Szerz6des es Vallalkozasi Szerz6des hite1esitett masolatait,
 
valamint a Vallalkozasi szerz6des Zaradekat es KT hatarozatot es a Kolcsonszerz6des
 
tervezetet naIa hagytunk.
 
A MAK a szerz6dest al,Hrasra el6keszfti.
 

2. Csepel Kapuja (KMOP-5.1.1IC-09-lf-2010-0004 jelii) program 

Onkormanyzatunk a 36/2010. (1.26.) Kt. dontesevel, ugy dontOtt, hogy indulni kivan a Kozep

magyarorszagi Operativ Program kereteben 2009. 12. 07-en kiirasra keriilt uj integralt
 
szocialis celu varosrehabilitacios paIyazaton. A Kt. a megvalositasra 20.000.000,- Ft + AFA
 
osszeget hagyott jova.
 
Onkormanyzatunk 2010. 03. 23-an megtartott tesmleti ulesen elfogadta a paIyazat el6zetes
 
akcioteriileti tervet (167/2010.(III.23.) Kt. hatarozat), paIyazati onreszet (168/201O.(III.23.)
 
Kt. hatarozat), es az Integralt varosfejlesztesi Strategia kiegesziteset (166/2010. (III. 23.) Kt.
 
hatfuozat).
 



A palyazat 2010. 05. lO-en benylijtasra kerlilt. A program regisztralasa 2010. 05. 27-en
 
megtOrtent.
 
A program jogosultsagi hianyp6tlasi felhivasat 2010. 06. 02-an kaptuk kezhez, mely
 
hianyp6tlasi felhivasban szerepl6 kiegesziteseket 2010. 06. 16-an benylijtottuk a
 
KozremUkod6 Szervezet (Pro Regi6) fele.
 
A Pro Regi6 a formai hianyp6tlas utani palyazatot 2010. 06. 22-en befogadta, tartalmi
 
ertekelesre tovabbitotta.
 

A palyazattal kapcsolatban 2010. 08. 12-en tamogat6i dontes sziiletett, melyet meg nem
 
kaptuk kezhez.
 
A Pro Regi6 2010. 08. 18-an kelt leveleben tajekoztatta Onkormanyzatunkat, hogy a
 
programot feltetelekhez kotOtt el6zetesen tamogatasra erdemesnek min6sitettek.
 

2010.09.13-an keriilt sor a Csepel Kapja programmal kapcsolatos szemelyes egyezetes a Pro
 
Regi6 Ugynokseggel a projektfejlesztesi utvonalterv elkeszitesehez.
 

3. CSM gyarteriileti utak atvetele 

A volt Csepel Miivek Gycirteriileti utak ( 210146/48, 80, 173, 91, 87, 95 hrsz-u ingatlanok)
 
citvetelevel kapcsolatos feladatot a Vcirosfejlesztesi Igazgat6sag 2010. 07. 15-i nappal kapta
 
meg.
 
A volt Csepel Miivek Gyarteriileti utak (210146/48,80,173,91,87,95 hrsz-u ingatlanok)
 
citvetelevel kapcsolatos feladat vegrehajtascira a 246/2008. (lV.17.) Kt. hatcirozat biztositja a
 
koltseget. Rendelkezesre a1l6 informaci6nk alapjan a feladat vegrehajtasaval kapcsolatban - a
 
Kozponti uton vegrehajtand6 kozrniifeltcirasi munkakra - a Csevak Zrt. es a Melykozep Kft.
 
2010.01. 08-an kotOtt vallalkozasi szerz6dest brutt6 9.325.613, Ft ertekben.
 
A vallalkoz6 a munkat 2010. 03. 26-an teljesitette es brutt6 9. 319.926,- Ft ertekii szamlat
 
nyujtott be. 
Az erintett ingatlanok atvetelevel kapcsolatban - az atvetel felteteleinek pontositasahoz 

sziikseges a Csevak Zrt es a Polgarmesteri Hivatal jogi es f6epitesze kozotti tovabbi
 
egyeztetes. A f6epitesz Vrral tOrten6 egyeztetes legkorabban 2010.08. 30-an tud megtortenni.
 
Alpolgarmester Vrral tOrten egyeztetes szerint a szerz6dest 2010.09. 03-ig veglegesiteni kell.
 

Folyamatban levi) iigyek es allasuk 
(Julius-Szeptember) 

- Kossuth L. u. 70-86. sz. alatti Ozlethaz kataszteri lapjai.
 
A kataszteri lapok elkeszOltek.
 

- Candy-Seed polgarmesteri tulajdonosi hozzajarulast kert tevekenysegehez.
 
Hozzajarulas megkoldve.
 

- Ady E. ut 36. szam alatti lakasosszevonasr61 az alaprajz miatti arajanlatkeres folyamata lezajlott,
 
Postaztuk. (Tovabbiakban: szerzodes megkotese, munkaelvegeztetese.)
 

- Ady E. ut 118. szam alatti ingatlan alaprajz keszitesehez arajanlatkerese folyamatban.
 
- Tejut utcai ingatlan. 2010. szeptember 15-en a szerz6des alairasra kerOIt. Birtokbaadas folyamatban.
 

- Kormoczi 7. sz. alatti ingatlan foldhivatali Ogyintezese. Anyagok a foldhivatalban. Varjuk a
 
hatarozatot.
 



- CsCsB Kft. CJgye. 
Tulajdonosi Bizottsag reszere az el6terjesztes elkeszCJIt. Targyalni fogjak. 

- Kiserd6 Harosi ut szabalyozasa. 
Geoinforgnak a szerz6destervezet atkCJlve, varjuk valaszukat. 

- HulladekgyGjt6 udvar (Bajaki u. 86.) 
Szerz6dest az FKF Zrt. pontosftani szeretne. Szerz6des javftasa folyamatban. 

- Kataszteri dolgok. 
Az aktualis ingatlanlista altai meghatarozott kataszteri ill. nyilvantartas javftasa folyamatban. 

- Mely u-i ingatlan eladasi ajanlatanak CJgy. 
EI6terjesztes elkeszCJlt, napirendr61levettek. 

- Scheller Matyas pavilon alatti foldterCJlet megvasarlasanak kerelme. 
Megvalaszolva. 

- Pinter Gabor 209961/38 hrsz-u ingatlanr61 informaci6 keres. 
Megvalaszolva. 

Folyamatban levo beruhazasi feladatok 

Kozmiiepitesek I. iitem
 
Petz Ferenc utcai csapadekviz elvezetesi munka es burkolatkorrekci6.
 

Kepvise16 testiilet hatarozatanak szama: 225/2009.(IV.16)
 
Kivitelez6 neve: Vianova 87 Zrt.
 
Brutt6 vallalkoz6i dij: 37.688 eFt
 
A munka elkesziilt a muszaki atadas 2010. julius 15.-en megtOrtent.
 

Kozmiiepitesek II. iitem 
l.sz reszteljesites 
Viznyeloepitesek es tervezesek (14 db), Ovoda utca 10-16. szamli ingatlanok elott 
csapadekviz-elvezetes es Kecsege utcai csapadekviz kivezetes epitese 

Kepvise16 testiilet hatarozatanak szama: 224/2009(IV.16) es 525/2009.(Ix'22)
 
Kivitelez6 neve: KZ GENERAL Konzorcium
 
Brutt6 vallalkoz6i dij: 29.752 eFt
 
A munkateriilet atadasa 2010. ju.nius 18.-an megtOrtent. Befejezesi hatarid6 a munkateriilet
 
atadascit6l szamitott 80 munkanap.
 
Jelenleg a Kecsege utcai kivezetes epitese van folyamatban.
 

2.sz. reszteljesites 
Hollandi lit paratlan szamozasli oldalan (Evezos utca- Ladik utca kozott) es a Hollandi 
lit (Damjanich u.- Matr6z u. kozott) burkolt arok epitese. 

Kepvise16i testiilet hatarozatanak szama: 224/2009.(IV.16) 
Kivitelez6 neve: KZ GENERAL Konzorcium 
Brutt6 vallalkozasi dij :52.208 eFt 



A munkatertilet atadasa 2010 junius 18.-an megtOrtent. Befejezesi hatarid6 a munkatertilet
 
atadasat61 szamitott 80 munkanap.
 
Jelenleg a Hollandi uton a Kecsege utcai befogad6t61 a burkolt <irok, illetve a csapadekviz
 
csatoma epitese folyik.
 

Szennyvizesatormik epitese
 
KiraIyhago uteai (Hollandi ut- Csorbatoi utea kozott)
 
SomlyOi utea (Kiralyhago utea- Hollandi ut kozott)
 
Maria kiraIyne ut (Matra utea- Olyv utea kozott)
 
Ady Endre ut alatti esatorna atvezetes epites
 

Kepvisel6i testiilet hat<irozatanak szama: 225/2009-(IV.16) es 528/2009.(IX.22)
 
Kivitelez6 neve: Terra-Kozmii Epit6 Kft.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 68.853 eFt
 
A munka elkesziilt. A F6v<irosi Csatomazasi Miivek Zrt. a kameras vizsgalatot elvegezte.
 
Az FCSM Zrt. altaI keszitett jegyz6konyv alairasa megtortent a szamla befogadasra kertilt.
 

Csapadekviz-elvezetesek KMOP-s palyazat 
Fiirdo, Hajos, Jegenye, Kiralyerdo, Ladik uteai esapadekviz-kivezetesek es Hollandi 
uti,Matroz uteai esapadekviz-esatorna ,valamint Hollandi uti burkolt arok epitesek. 

Kepvisel6 testiilet hatarozatanak szama: 254/2008.(IV.17)
 
Kivitelez6 neve: Del-pesti T&T Kft.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 153.470 eFt
 
A munka elkesziilt .A miiszaki atadas 2010.julius 22-en.megtOrtent. Jelenleg a tamogat6 szerv
 
(PRO -Regi6 ) fele kezd6dik meg a elszamolasi dokumentaci6 osszeallitasa, valamint a
 
sz<imlak osszegenek lekerese. A vegszamla 49.553 eFt atutalasra kertilt.
 

Burkolt arok epitese harom helyszinen
 
Hollandi ut (Hatar u.- Fiirdo u. kozott)
 
Hollandi ut (Fiirdo utea- Evezos utea kozott)
 
Hollandi ut (Damjanieh ut- Jegenye utea kozott)
 

Kepvisel6 testiilet hat<irozatanak szama: 525/2009.(IX.22) 
Kivitelez6 neve: Terra- Kozmii Epit6 Kft. 
Brutt6 vallalkozasi dij: 65.314 eFt 
A munkatertilet atadasa 2010. augusztus 25.-en megtortent. Az atadason Zupk6 Janos 
onkormanyzati kepvisel6 ur is reszt vett. Befejezesi hatarid6 a munkateriilet atadasat61 
sz<imitott 70 munkanap. A tenyleges epitesi munka az Ifjusagi taborban talalhat6 csapadekviz 
kivezetest61 - mint befogad6t61 - megkezd6dott. 

25 db jatszoteren es az Aruhaz es Szent Imre tereken iv6kut epitesi munkak a hozzajuk 
tartoz6 vezetekhal6zat kiepitesevel. 

Kepvisel6 testiilet hat<irozatanak szama: 24912008 .(IV.17.) es 52712009.(IX.22) 
Kivitelez6 neve: SETAKERT Kft. 



Brutt6 vaJlalkozasi dij: 42.640 eFt 
A munkateriilet atadasa 2010. augusztus 17.-en megtOrtent. Befejezesi hatarid6 a 
munkateriilet atadasat kovet6 75. munkanap. Jelenleg is tObb helyszinen (Szabadsag utca 27., 
Rak6czi Ferenc lit 94., Szent Laszl6 utca - Tarhaz utca, Csik6 setany, Hollandi lit Baratsag 
Park, Krizantem utca 16.) a vezetekek fektetese van folyamatban. 

Damjanich-Liget burkolat felujitas, es csapadekviz-csatorna epites valamint ,viznyelok 
epitese es tervezese. 

Kepvisel6 testUlet hatarozatanak szama: 525/2009.(IX.22)
 
Kivitelez6 neve: Del-pesti T&T Kft.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 82.499 eFt
 
Munkateriilet atadasa : 2010.szeptember 3-an megtortent. Befejezesi hatarid6 a munkateriilet
 
atadasat kovet6 53. munkanap.
 

Harosi vizvezetek rendszer bovitese 

Kepvisel6 testUlet hatarozatanak szama: 239/2009 (IV.16)
 
Tervez6 ceg neve: Ujpesti Bauplan Kft.
 
Brutt6 tervez6i dij: 938 eft
 
Jelenleg a tervezesi munka folyamatban van. Varhat6 szallitasi hatarid6: 2010. november
 
h6nap, melyet kovet6en kezd6dhet a kivitelezesi munka el6keszitese.
 

Utepites jarda- es parkoI6-felujitas, burkolat-felujitasi munkak 

Utepites Ie litem: 

Juharos u. (Damjanich u. - Gyoparos u. kozott)
 
Gyoparos utca (Juharos u.- Tolgyes utca kozott)
 
Rev utca (R6zsa utca - Nefelejcs utca kozott)
 
Gerle utca (M6kus utca - Szent Istvan lit kozott)
 
Harmatos u. (Damjanich u. - Sze1l6s u. kozott)
 
Safar P. u. (Csepeli M. u. - Safar u. II. kozott)
 
M6kus utca (Szarka utca - Sarmany u. kozott)
 

Kepvisel6 testiilet hatarozatanak szama:
 
223/2009. (IV.16.); 243/2008. (IV.l7.); 524/2009. (IX.22.); 372/2010. (VI.15.)
 
A kivitelez6 neve: VIANOVA 87 Kozmu- es Utepit6 Zrt.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 117 228 eFt
 
A munkaterUlet atadasa 2010. augusztus 31.-en megWrtent. Befejezesi hatarid6 a
 
munkateriilet atadasat kovet6 100 munkanap. A munkavegzes meg nem kezd6dott el.
 

Utepites II. litem: 

011 utca (KiraIyerd6 utca - Badacsonyi u. kozott)
 
Varjli utca (Olyv u - Keselyu utca kozott)
 
Krivan u. (Maria k. litja - Haromszek u. kozott)
 
Er6mu u. (Csapagy u - Szentmikl6si lit kozott)
 
Acelmu u. (Csapagy u.- Szentmikl6si lit kozott)
 



Aradi vtk. utca (Tihanyi u. - Tatra u. k6z6tt)
 

Kepvise16 testiilet hatfu-ozatanak szama:
 
223/2009. (IV.16.); 243/2008. (IV.17.); 524/2009. (Ix'22.); 372/2010. (VI.15.)
 
A kivitelez6 neve: VIANOVA 87 K6zmu- es Utepit6 Zrt.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 82 842 eFt
 
A munkateriilet atadasa 2010. augusztus 03. Befejezesi hatarid6 a munkateriilet atadasat
 
k6vet6 90 munkanap.
 
Jelenleg ket helyszinen (Er6mu Olt, Krivan, Aradi vertanuk es az Acelmu utcakban) folyik a
 
munkavegzes.
 

Jarda- es parkoI6-felujitas, burkolat-feluiitas 
Kepvise16 testiilet hatarozatanak szama: 524/2009. (Ix'22.) 252/2008. (IV.17.)
 
225/2009. (IV.16.) 640/2009.(IX.22.)
 
Kivitelez6 neve: PUHI-TARNOK Ut- es Hidepit6 Kft.
 
Brutt6 vallalkozasi dij: 57478 eft
 
A munkateriilet atadasa 2010. augusztus 17.-en megt6rtent. Befejezesi hatfu-id6 a
 
munkateriilet atadasat k6vet6 73. munkanap.
 

Szerz6deses feladatok:
 
Jfu-dafelujitas 

- Martinovics utcaban 
- Aradi vertanUk utca Tatra - Fatra utca k6z6tt 
- Damjanich utcajardafelujitasa szakaszosan 

· Damjanich utca 17-27.
 
· Damjanich utca 32-40.
 
· Damjanich utca 117-123.
 
· Damjanich utca 182. Gondolas utca 1-9.)
 
· Szigony utca 1. - Csaklya utca 2.
 
· Damjanich utca 142-148.(Kecsege utca 10.)
 
· Damjanich utca 211. - Zsilv61gyi utca 37.
 

Burkolat - felujitas Vasas utca (Szab6 k6z - Hermina k6z) vizelvezetessel 
Jfu-da- es parko16-felujitas, utpalya katyilzas Tanmooely k6z 
5 db forgalomcsillapit6 kiisz6b epites Krizantem utcaban 2 db es lak6telepeken 3 helyen 
Burkolat - felujitas Templom utca 

A Tanmooely k6zben elkesziilt az epitese. Aradi vertanuk utjan (Tatra es a Fatra utca k6z6tt) 
ajfu-da felujitasa elkesziilt. A Vasas utcai epitese elkezd6d6tt, a kialakitand6 palyaszerkezetr61 
egyeztetes folyik. 

Tiizcsap kivaltasokra egyiittmiikodesi megallapodas 
Kepvise16 testiilet hatfu-ozatanak szama: 276/2010.(V.18)
 
Kivitelez6 neve: F6vfu-osi Vizmuvek Zrt.
 
Onkormanyzati hozzajarulas brutt6: 20 000 eFt
 
A kivitelezesi munka folyamatosan halad a F6vfu-osi Vizmuvek Zrt. bonyolitasaban.
 
Megallapodas egyeztetes alatt.
 

Erdosor utca - technikus utca csom6pontban gyalogos-atkelohely epitese 



A kivitelezo beszerzesi eljanisban lett kivalasztva. A kivitelezo a Melykozep Kft. szerzodeses 
ara brutt6 4.877 eFt. A kivitelezes elkesziilt, a vallalkoz6 a szamlajat benylijtotta. 

Jatszoterek, diihongok felujitasi munkai: 

• Kossuth lajos utca 112-122. jatsz6ter athelyezese 

• Jatsz6eszkozok kihelyezese a Szent Lasz16 utca-Tarhaz utca jatsz6terre 

• Jatsz6eszkozok kihelyezese a Kokilla teri jatsz6terre 

• Kiss Janos altabornagy utca 21-23. sz. alatti diihongo fellijitasa 

• 7 db diihongo kombinalt kapu kihelyezese 

A fedezetet a feladatokra a 15/2010. (1.26.) es az 527/2009.(Ix'22.) Kt. hatarozatok 
biztositjak. 

A kivitelezo kozbeszerzesi eljarason lett kivalasztva, a szerzodeskotes megtOrtent, a 
munka elokeszitese folyamatban van. A vallalkoz6 a Parmon Park Kft. brutt6 vallalasi ara: 
30.362 eft 

Radn6ti Miivelodesi Haz elotti park felujitasa 

Kepvise16 testiilet hatarozatanak szama: 286/201 O.(V.18) 
MegtOrtent a kozbeszerzesi ajanlatok bontasa, brutt6 97.998 eFt vallalasi mal a nyertes 
palyaz6val, a FOKERT Kft-vel a szerz6deskotes alMrasa folyamatban van. 
Az elozo munkahoz kapcso16d6an a Csillagtelepi park kozvilagitasanak kiepitesere ajanlatot 
kertiink a Budapesti Disz- es Kozvilagitasi Kft-tol, az ajanlatuk beerkezett 18.600 eFt 
osszegben. A kozvilagitasi munka elvegzesehez fedezet biztositasa sziikseges, mely ugyben a 
szeptemberi kepvisel6testUleti Ulesre eloterjesztes kesziil. 

Krizantem utcai kutyafuttat6 epites 

Kepvise16 testUlet hatarozatanak szama: 527/2009. (IX.22.)
 

Szerz6deskotes folyamatban a Setakert Kft.-vel, brutt6 vallalkozasi dij: 15.274 eft
 

Parkol6 felujitas kivitelezesek (Szent Istvan ut 216., Kossuth Lajos utca 124-130. mogott,
 
VOigy utca 7-9., Banya u.-Reggel utca)
 
Kepviselo testiilet hatarozatanak szama: 225/2009.(IV.16.), 372/201 0(VI.15)
 
A Szent Istvan lit 216, Volgy utca 7-9, parko16 tervek meg nem rendelkeznek epitesi
 
engedellyel, elore lathat6an nem is erkezik meg belathat6 idon belUl, mivel az engedelyezo
 
hat6sag (BFFH) tajekoztatasa szerint az engedelyezesi eljaras meg nem kezdodott meg. igy a
 
kivitelezes nem va16sulhat meg jelenleg. Tervezo fele jogi lepesek megtetelet
 
kezdemenyeztuk, mivel jelent6s kesedelembe esett.
 
A Kossuth Lajos utca 124-130. sz. epUlet mogotti parko16 epitesere a palyazat e16keszites
 
alatt van.
 

Utepites es viztelenites 30 (Szigony-Pozsonyi) utcaban, parkol6ep.2 utcaban+Viragos u.
 
lepcso (tervezes) feladattal a Via Futura kft. a tervezessel jelentos kesedelembe esett. Jogi
 
lepeseket kezdemenyezunk a szerz6deses mellekkotelezettsegek ervenyesitese erdekeben.
 



(KepviselO testlilet hatarozatanak szama: 243/2008. (IV.17.), szerz6deses osszeg: brutt6 
18.425 eFt) 

BMX palya kialakitasa 

Kepvise16 testlilet hatirozatanak szama: 279/201 O(V.18.) 
18.000 eFt fedezet 

Helyszin egyeztetese folyamatban van.
 
dr. Polinszky Tibort6l kertunk fOepiteszi velemenyet kertUk az ugyben.
 
A javasolt helyszint a Virosfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag ele terj esztjuk
 
j6vahagyasra, ezt kovet6en kezd6dhet a kivitelezes e16keszitese
 

Tervezesek:
 

Beke ter, Kossuth L. u., Tanacshaz u., Kolt6i u., parkolas, Erdosor u. gyalogos
 
atkelohely tervezes
 
Kepvise16 testUlet hatirozatanak szama: 252/2008.(IV.17.) 225/20009.(IV.16.)
 
E16iranyzat 14.5 MFt
 
Tervez6: Kozlekedes Kft.
 
Szerz6des szerint meg fizetend6: 7,5 MFt.
 

Csak az Erdosor - Technikus gyalogosMkelo terv rendelkezik epftesi engedellyel, a 2010 evi parko16
 
epites kivitelezese meghiusult a tervezo kesedelme miatt kotber ervenyestese van folyamatban.
 

Utepites es viztelenites tervezes
 

Kepviselotesruleti hatirozat szama: 243/2008 (IV.17.)
 
Szerzodeses osszeg 18.425 eft, tervezo a Via Futura Kft.
 
A tervezo a tervezesi munkavaljelentos csuszasban van, amely miatt a szerzodesben rogzftett "A
 
szerzodest biztosft6 mellekkotelezettsegek" ervenyesftesenek elokesztileteit megkezdttik.
 

2010 evi tervezesek:
 

Kepviselo testlilet hatirozatanak szama: 369/2010. (VI.15.) Kt. hatirozatban.
 
10.000 eFt fedezetet fogadtak el, Utepitesi es viztelenitesi tervek keszltesere a tervezo 
kivaIasztasira iranyu16 beszerzesi eljiras folyamatban van. 

Kertvarosi varosresz 30-as zona tervezese (Tancsics-Szechenyi-Kassai-Hatar-Kolozsvari

Szt.Istvan u.)
 
Kepvise16 testUlet hatirozatanak szama: 524/2009. (IX.22.) 369/2010. (VI.l5.)
 
Tervezo: Utiber kft.
 
Vallalasi ar:4.875 eft
 
Szerzodeskotes folyamatban.
 

A Tanacshaz u.- II. Rak6czi F. u. sarkan levo bontasi munkak es a terUlet korbekeritese
 
elkeszlilt. A kivitelez6 a szamlajit benylijtotta.
 



5/2009(II.19)Kt
 
Kivitelez6: Inveszt-Alfa Kft
 
Szerz6deses 6sszeg: brutt6:5.571 eFt
 

Duna dolO bontasa. A reszben 6sszed6lt eptiletek tOrmelekenek elszaIlitasara ajanlatot
 
kertOnk be, az arajanlat beerkezett, elbiraIasa folyamatban van.
 

Az Idosek Otthona homlokzat felujitasi munkaihoz a paIyaztatas eredmenyekent a
 
kivitelez6i szerz6des alMrasa folyamatban van
 
198/2007(II.27.)Kt
 
Kivitelez6: Inveszt-Alfa Kft.
 
Szerz6deses 6sszeg brutt6 41.898 eFt.
 
Az elkli16nitett szamla nyitasar61 intezkedmnk az Onkormanyzat fele.
 
PaIyazatir6 vegzi az Onkormanyzat es az EMI Kht. k6z6tti tamogatasi szerz6des
 
el6kesziteset.
 

A kerekpartarol6k letesitese megkezd6d6tt.
 
524/2009(IX.22.)Kt.
 
Kivitelez6: Aggregator Kft
 
Szerz6deses osszeg: 8.250 eFt.
 
A kerekpar tarol6k kihelyezese folyamatban van.
 

A ping-pong asztalok telepitese megkezd6dott, a kivitelez6 az asztalok ala kerlil6
 
burkolatepitest megkezdte
 
527/2009(Ix'22.)Kt.
 
Kivitelez6: Setaut Kft
 
Szerz6deses osszeg: 7.000 eFt
 

A viragdezsak kihelyezese megtOrtent, a kivitelez6i szamlakifizetesre kertilt.
 
527/2009.(IX.22.)Kt
 
Kivitelez6: Oli6 Kft
 
Szerz6deses osszeg:9.000 eFt
 

Parkbutorok beszerzese es telepitese 
A szerz6des alairasra kerlilt, a he1yszinek kije1616se folyamatban, a padok legyarmsa 
megkezd6dott. 
527/2009(IX.22.)Kt. 
Kivitelez6: Pannon Park Forest Kft 
Szerz6deses osszeg: 21.750 eFt 

Lakasfelujitasok, kemenyfelujitasok, tv utcai lakas we epitese, iizletkozpont 
tetOfelujitasa, Venusz utcai kiegett lakas felujitasa. 
5/2010. (II.23.)Kt.
 
A kozbeszerzes el6keszitese befejez6dott, a hirdetmeny feladasra kertilt.
 

12 lakas felujitasa 
30l/2010(V.18.)Kt 
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TAJEKQZTATO A KET TESTULETI ULES KOZOTTI ESEMENYEKROL 

A ket testiileti iiles kozott eltelt id6szakban az Igazgatisi Agazat vonatkozasaban az alabbi 
fontos esemenyek tortentek: 

19azgatasi Iroda 

A nyari szabadsagolasok ellenere az irodan az iigyfelfogadas es az iigyintezes 
zokken6mentesen zaj lotto 

1.	 Az elmult id6szakban a Kereskedelmi Csoport vonatkozasaban
 
15 iizlet eseteben keriilt sor miikodesi engedely kiadasara,
 
35 iizlet megsziinesenek tudomasulvetelere,
 
1 iizlet miikodesi engedelyenek m6dositasara,
 
72 tovabbi kereskedelmi tevekenyseg nyilvantartasba v6telere,
 
4 kereskedelmi tevekenyseg adatvaltozasanak atvezetesere,
 
6 kereskedelmi tevekenyseg torlesere,
 

valamint
 
2 esetben ipari tevekenyseg engedelyezesere
 
4 esetben a tevekenyseg megsziinesenek tudomasulvetelere,
 
3 telepengedely m6dositasara,
 
7 ipari tevekenyseg bejelentesenek nyilvantartasba vetelere
 
3 bejelentes m6dositasanak atvezetesere
 

keriilt sor. 

Helyszini ellen6rzesre 31 esetben keriilt sor, melyb61 6 telep, 5 kereskedelmi 
tevekenyseg es 18 iizlet ellen6rzesere, valamint 2 szallashely ellen6rzes volt. Az 
ellen6rzesek 8 esetben vegz6dtek birsag kiszabasaval. 



2.	 Az Anyakonyvi Csoport anyakonyvvezetoi szombati munkanapokon 92 anyakonyvi 
esemenynel (hazassagkOtes) es 20 szemely honositasa soran mUkodtek kozre. 

3.	 Folyamatban levo kozbeszerzesi eljarasok a kovetkezok: 

3/1. A meglevo terfigyelff rendszer ujabb kamertikkal tortenff bffvitesere hirdetmeny 
nelkiili targyalasos kozbeszerzesi eljaras lez<irult, az ERANDO Biztonsagtechnikai 
Tanacsad6 es Kereskedelmi Kft-vel a szerzodes 2010. julius 12-en megkotesre 
keriilt. 
3/2. NyomtatO kellekanyag beszerzes targyban egyszeru kozbeszerzesi eljarast 
inditott a hivatal. Az eljaras nyertese a Profil Copy 2002 Kft. lett, akivel a szerzodes 
2010. augusztus 27. napjan megkotesre keriilt. 

3/3. A Polgtirmesteri Hivatal !ffepiiletenek nyl1tisztiro csereje, homlokzati 
hffszigetelise targyban inditott kozbeszerzesi eljaras eredmenyte1eniil z<irult, 
tekintettel arra, hogy az osszessegeben legkedvezobb ajanlatot benylijt6 ajanlattevo 
altaI megajanlott vallalasi ar meghaladta a rendelkezesre a1l6 eloiranyzatot. 

3/4. A csaltidi htizak es ttirsashtizi laktisok vagyonvedelmi jelzffrendszerenek 
kiepitisere vonatkoz6 ajanlatteteli felhivas 2010. szeptember lO-en jelent meg a 
Kozbeszerzesi Ertesitoben. Az eljaras ajanlatteteli hatarideje 2010. szeptember 29. 
napJa. 

Varosepitesi Iroda 

1.	 Az Ibiza -Epito Kft. a 205788; 205782/2; 205778 es 205783 helyrajzi szamu 
ingatlanok tekinteteben ismetelten epitesrendeszeti eljaras mcginditasara iranyul6 
kerelmet nylijtott be hat6sagunkhoz. Hat6sagunk a valtozatlan tenyallas 
megallapitasa utan az eljarasokat megsziintette. 

2.	 A csepeli gerincut epitesehez kapcsol6d6 kozmii munkalatokhoz Irodank kiadta a 
sZtikseges munkakezdesi hozzaj<irulasokat. 

3.	 Hat6sagunkhoz 2010. szeptember 1. napjan a Csepeli III Eromii Kft. benylijtotta 
bonmsi engedely iranti kerelmet a Budapest XXI. Szinesfem u. 1-3. szam alatti 
ingatlanon megIevo epiiletekre vonatkoz6an. Az eljaras meginditottuk, valamint az 
erintett sZakhat6sagokat megkerestilk alhisfoglalasuk kialakitasa celjab61. 

4.	 11-62084-35/2010. szamu hatarozattal hat6sagunk elvi epitesi engedelyt adott ki az 
Euroform Kft. reszere a Budapest XXI. Varr6gepgyar u. 25. szam alatti ingatlanon 
egy gy<irt6csarnok es irodaepiilet megepitesere. Valamint ezen epitesi munkara 
vonatkoz6lag a kerelmezo az epitesi engedely kerelmet is benylijtotta, mely eljaras 
jelenleg folyamatban van. 

5.	 A Kozep-magyarorszagi Regionalis Allamigazgatasi Hivatal feHigyeleti jogkorben 
megsemmisitette hat6sagunk 11-9099-1/2009. szamu, a Budapesti Szabadkikoto 
Logisztikai Zrt. engedely nelkilli bonmsa iigyeben hozott hatarozatat es hat6sagunkat 
uj eljarasra utasitotta. 



Ugyfelszolgalati es Okmanyiroda 

1.	 A munkatarsak szabadsagainak tervezese, kiadasa megtortent, a vaIasztasokig a 
legminimaIisabb mertekben lehetnek a resztvev6k tavol. 

2.	 Megindult a lakcim-bejelentkezesek rohama az iskolakezdes es az osztondijak miatt. 

3.	 A vaIasztassal osszefiiggesben tObb BM-es szamit6gepet a szamitas-technikusok 
rendelkezesere bocsatottunk: es elvegeztiik az ehhez kapcso16d6 szervezesi 
munkakat. 

Az onkormanyzati vaIasztasokra tOrten6 felkesziiles/felkeszites folyamatban van. Az SzSzB 
tagok oktatasa szeptember 13-14-15-en lezajlott. A delegaltak eskiitetelere es oktatasara 
szeptember 27-28-an keriil sor. 

Budapest, 2010. szeptember 14. 

(~' 
r 

Bern~dne dr. Farago Ibolya 
aljegyzo 
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Tisztelt Polgarmester Dr! 

Mellekelve megkuldom a ket testilleti tiles kozott eltelt idaszakban a Humanpolitikai es Uzemeltetesi
 
Agazat tevekenysegere vonatkoz6 fontosabb esemenyek beszamol6jat:
 
Agazatvezetai hataskorben:
 

1.	 "CSEPEL DISZPOLGARA" kitilnteta cimmel kapcsolatos feladatok ellamsa, 
2.	 A Szocialis Agazatban bUtorcsere lebonyolitas, 
3.	 A hasznalhatatlan eszkozok selejtezesenek megkezdese, 
4.	 Csizmadia Karoly temetesevel kapcsolatos feladatok elvegzese, 
5.	 Rendarseg reszere a megvasarolni kivant gepjannii beszerzesi feladatanak ellatasa, 
6.	 Kozterulet-felilgyelet reszere gepkocsi beszerzeseben val6 reszvete1, 
7.	 Az onkonnanyzati kepviselak mobiltelefon, laptop probIemainak megoldasa, 
8.	 A Nagytanacsterem hasznaIatbavetelehez kapcsol6d6 feladatok folyamatos ellatasa, 
9.	 Az Onkonnanyzati Kepvisela VaIasztashoz kapcsol6d6 szervezesi fe1adatok elvegzese. 

Szemelyzeti vezetai feladatok tekinteteben: 

10.	 Az esedekes atsorolasok es jubileumijutalmak kifizetesenek elokeszitese, 
11.	 Az augusztus havi jelentesi kotelezettsegek teljesitese a MAK fele, valamint a megbizasi 

szerzadesek, belso-helyettesitesek visszaigazolasa, cafeteria kereteben igenyelt juttatasokra 
vonatkoz6an adatszolgaItatas, 

12.	 Intezkedes a gepjarmii koltsegterites kifizeteseben 2010. szeptemberh6napra, 
13.	 4 fa szolgaIati ido megkerese, 
14.	 Penzugyi-szamviteli tigyinteza penztaros munkakor betoltesevel kapcsolatos feladatok 

lebonyolitasa, 
15.	 3 fa kilepesenek, 1 fa beIepesenek intezese. 

Budapest, 2010. szeptember 13. 

Tisztelettel: 

Papp Gyuhine 

2010 0801 -2010 09 13doc.doc 
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TAJEKOZTATO 

KET KEPVISElO..TESTOlETI OlES Kalan ElTElT IOOSZAKROl 

(2010. JUNIUS 16-A1 ~s 2010. SZEPTEMBER 23-AI OL~S KOZOTT) 

JUNIUS 16.
 
- Csillagtelepi parkrekonstrukci6, kivitelezes elotti tervegyeztetes a Csevak Zrt.
 
kezdemenyezesere.
 

JUNIUS 28.
 
- A gerincut I. C1temenek kivitelezesevel kapcsolatosan a Weiss Manfred ut ideiglenes
 
kozlekedesi rendszerenek kialakitasar61 tortent tervegyeztetes (Szikratavir6 utca es Szallft6
 
utca kozotti szakasz).
 

JUNIUS 30.
 
- A gerincut I. C1temevel erintett fakivagasi hat6sagi eljaras targyaban egyezteto targyalast
 
tartottunk a Fober Zrt. mint tervezo, a Csevak Zrt., a fokertesz es a Varosrendezesi lroda
 
vezetojenek reszvetelevel.
 

JULIUS 8.
 
- A Szent Imre teri pavilonok elhelyezese/rekonstrukci6ja targyaban a kozbeszerzes
 
kerdesenek tisztazasa erdekeben egyeztetes folytattunk a tervezovel, a BKV Zrt., a Lapker
 
Zrt. es a Csevak Zrt. reszvetelevel.
 
- A csepeli temeto deli bovitesevel kapcsolatban a Csepeli temeto KSzT tervezojevel
 
egyeztettClnk. Temaja a 24/2009.(VI.18.)Kt. szamu, valamint a 30/2009.(IX.22.)Kt. szamu
 
rendelettel kapcsolatos teendok tisztazasa volt.
 

JULIUS 9.
 
- A gerincutra vonatkoz6 szerzodeses szakertoi munka kapcsan egyeztettem a Kozlekedes
 
Kft-vel.
 

JULIUS 12.
 
- Targyalast folytattam az Erdosor uti lak6telep es kornyeke KSzT vegrehajtasa - a 4076.
 
szam dulout kiszabalyozasa, ezzel osszefOggesben pedig terrajz keszitese - targyaban a
 
munkaval megbizott geodetaval, a Csevak Zrt. reszvetelevel.
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JULIUS 13.
 
- A F6varosi Vfzmuvek Zrt. Ozemetetesehez sZOkseges ingatlanok jov6jevel kapcsolatban
 
egyeztettOnk Orosz Ferenc alpolgarmester vezetesevel.
 

JULIUS 14.
 
- Tamariska-domb KSzT, T-Mobile bazisallomas hal6zati lefedettseg- es megval6sftasi
 
vizsgalat temaban targyalast tartottunk a KSzT, valamint a Magyar Telekom Nyrt.
 
szaktervez6ivel.
 

JULIUS 26.
 

- RSD II. otem KSzT tervez6i egyeztetes a VATI Kft-vel az allamigazgatasi egyeztetesre
 
alkalmas dokumentaci6 tartalmaval kapcsolatban.
 

AUGUSZTUS 10.
 
- A gerincut I. otemevel erintett fakivagasi hat6sagi eljaras targyaban egyeztet6 megbeszelest
 
tartottunk a Varosrendezesi Irodavezet6vel es a tervez6 F6ber Zrt-vel.
 

AUGUSZTUS 24.
 

- A Duna F6utca Program F6epfteszi Iranyft6 Tanacsanak (FIT) aktualis Olesen Yettem reszt
 
(EU Duna Strategia projekt).
 
- Budapest F6varos Onkormanyzata, F6polgarmesteri Hivatal (BFFH) Varosrendezesi,
 
valamint az erintett ugyosztalyok meghfvasara a Tamariska-domb KSzT targyaban tervez6i es
 
f6epfteszi egyeztetesen Yettem reszt a f6kertesz asszonnyal.
 

AUGUSZTUS 25-27.
 

- A XV. Orszagos F6epfteszi Konferencian (Paks) kepviseltem a kerOletet.
 

SZEPTEMBER 2.
 
- Ujabb egyeztetest folytattunk a Szent Imre teri pavilonok elhelyezese/rekonstrukci6ja
 
targyaban a tervez6vel, az Ozemeltet6k es a Csevak Zrt. reszvetelevel.
 
- A MOL-terOlet KSzT kapcsan egyeztetest folytattam a beruhaz6 ingatlangazdalkodasi
 
vezet6jevel.
 

*** 

SZEPTEMBER 21. 
- A F6varosi es Pest megyei Mez6gazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Erdeszeti Igazgat6saga 
korzeti erd6tervet keszft a budapesti erd6tervezesi korzetre vonatkoz6an. Az el6zetes 
targyalasra meghfv6t kOldott, melyen a Varosrendezesi Irodavezet6 asszonnyal, valamint a 
f6kertesz asszonnyal egyetemben reszt veszunk. 

BUDAPEST, 2010. SZEPTEMBER 21. 

Tisztelettel: 

dr. Polinszky Tibor 
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MELLEKLET: - KIEMELT ES FOLYAMATBAN LEV6 VAROSRENDEZESI FELADATOK 

MELLEKLET 

KEPVISELO-TESTULETI HATAROZAT VEGREHAJTASA SZUKSEGES:
 
- Csepel-Haros 1-8. szektor KSzT: az 542-543/2009.(IX.22.)Kt. szamu hatarozatok
 
vegrehajtasa feltetele a rendelet hatalyba lepesenek, a hatarozat nem teljesitese eseten a
 

rendelet hatalyon kivuli helyezese valhat szuksegesse.
 

FOLYAMATBAN LEVO KERULETI SZABALYOzASI TERVEK:
 
- Csepel-Ofalu KSzT: a Kepvisel6-testulet (Kt.) a 292/2010.(V.18.)Kt. szamu hatarozatban
 
dontott arr61, hogy kezdemenyezi Budapest F6varos KozgyUlesenel (BFKgy.) az egyetertesi
 
joganak gyakorlasat a KSzT-vel kapcsolatban. A rendelet annak birtokaban, a 30 napos
 
kifUggesztes es az allami f6epitesz beleegyezese utan valik keruleti szinten megalkothat6va.
 

- Szabadkikot6 KSzT: a Kt. a 165/2010.(111.23.)Kt. szamu hatarozatban dontott arr61, hogy
 

kezdememyezi a BFKgy-nel az egyetertesi joganak gyakorlasat a KSzT-vel kapcsolatban. A
 
rendelet annak birtokaban, a 30 napos kifUggesztes es az allarni f6epitesz beleegyezese utan
 
valik keruleti szinten megalkothat6va.
 

- Csepel-Haros 1., 2. es 3. szektor KSzT-k: a Kt. a 288-290/2010.(V.18.)Kt. szamu
 
hatarozatokkal kezdemenyezte Budapest F6varos Onkormanyzat F6polgarmesteri Hivatalnal
 
(BFFH) a belterUletbe vonas es a hatalyos F6varosi Szabalyozasi Keretterv (FSzKT) eseti
 
m6dositasanak megkezdeset. A KSzT allamigazgatasi egyeztetesi eljarasa csak azutan
 
folytathat6, miutan az FSzKT m6dositasa targyaban a BFFH lefolytatta allamigazgatasi
 
velemenyezesi eljarast es megalkotta az arr61 sz616 rendeletet.
 

- Csepel-Eszak (Fadesa-terUlet) KSzT: a KSzT allamigazgatasi egyeztetesenek
 
folytatasahoz a hatalyos FSzKT m6dositasa szukseges. A BFKgy. ket alkalommal utasitotta el
 
az erre vonatkoz6 el6terjesztest.
 

- Csepel-Eszak (kelet) KSzT: a KSzT allamigazgatasi egyeztetesenek folytatasahoz a
 
hatalyos FSzKT m6dositasa szukseges. A BFKgy. ket alkalommal utasitotta el az erre
 
vonatkoz6 el6terjesztest.
 

- Csepel SC KSzT: FSzKT es TSzT (Budapest F6varos TelepUlesszerkezeti Terve)
 
m6dositas szukseges, az allamigazgatasi egyeztetes keruleti szinten a m6dositas
 
vegrehajtasaig nem folytat6dhat.
 

- MOL-terUlet KSzT: a KSzT keszitesehez szukseges TelepCllesrendezesi Szerz6des
 
tervezete beruhaz6i j6vahagyas alatt.
 

- RSD II. litem KSzT: folyamatban van az allamigazgatasi velemenyezesi eljaras a tervezesi
 
szerz6desben foglalt C1temezesnek megfelel6en.
 

- Csevak Zrt. es kornyeke KSzT: a KSzT keszitesehez sZClkseges Telepulesrendezesi
 
Szerz6des tervezete beruhaz6i j6vahagyas alatt.
 

- Tamariska domb KSzT: folyamatban van az allamigazgatasi velemenyezesi eljaras a
 
tervezesi szerz6desben foglalt C1temezesnek megfelel6en.
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