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Tisztelt Képviselő - testület! 
 
 
A tavasszal lezajlott parlamenti választások eredményeképpen ebben a ciklusban a Fidesz-
KDNP kétharmados parlamenti felhatalmazással irányítja az országot. Nem kell más 
pártokkal koalíciót kötni, alkudozni, semmi nem hátráltathatja a remélhetőleg termékeny és 
eredményes kormányzati munkát. 
Ez az erős felhatalmazás egyben páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy Csepel hosszú évek, 
évtizedek óta húzódó problémái, gondjai végre kormányzati segítséggel megoldódjanak.  
 
A határozati javaslatban összegyűjtöttem Németh Szilárd polgármester úr, mint akkori 
parlamenti képviselő által 2009 végén a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 
törvény vitájában „Szigetország módosító csomag” néven benyújtott módosító javaslatait. 
Ezeket kiegészítettem néhány, a csepeli helyi képviselők által az előző ciklusban felvetett, a 
kerületet jelentősen segítő ügyeket, kímélendő Csepel véges pénzügyi forrásait. 
 
E tervek kivitelezését már régóta szorgalmazza minden csepeli politikai erő, azonban sok 
esetben a forráshiány, illetve a jogszabályi környezet megakadályozta álmaink beteljesítését. 
 
Kerületünket a Fidesz-KDNP két képviselője, Borbély Lénárd és Németh Szilárd képviseli az 
új Országgyűlésben. Méltán bízhatunk abban, hogy eredményesen fognak lobbizni az 
anyagban részletezetett célok megvalósításáért, hiszen elegendő saját párt- és 
képviselőtársaikat meggyőzni. Ráadásul elégszer hallottuk azt is, hogy minden csak akarat 
kérdése, már pedig most semmi nem állhat az akarat útjába! 
 
Frakciónk nevében kérem képviselőtársaimat, adjunk erős jelzést a világnak, hogy egy 
emberként támogatjuk a leírt csepeli célok megvalósítását – szavazzuk meg egyhangúan a 
csatolt állásfoglalást és felkérést! 
 
 
Budapest, 2010. november 15. 
 
 
        Borka-Szász Tamás 
        frakcióvezető 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
alább felsorolt feladatokhoz a Magyar Köztársaság új kormánya és Országgyűlése a megfelelő 
mértékű állami vagy uniós forrásokat (pályázat esetén az önrészt) biztosítsa, valamint a 
szükséges jogszabályi módosításokat és egyéb intézkedéseket tegye meg: 
 
1. A kerületi közlekedés és infrastruktúra javítása érdekében szükséges 

• Csepel teljes csatornázása (kb. 60 km) és mintegy 50 km hosszú útszakaszon szilárd 
útburkolattal való ellátása; 

• a XXI. és a XX. kerületet összekötő Gubacsi híd teljes felújítása és kibővítése; 
• a csepeli Corvin csomópont kétszintessé emelése; 
• a csepeli Gerincút II. és III. szakaszának megépítése, az érintett lakók elhelyezése; 
• a Szigeti Gerincút Fővároson (Csepelen) áthaladó szakaszának, az ún. Csepeli 

Tehermentesítő útnak a megépítése (Corvin csomópont-Budafoki út-Központi út-
Salak utca-II. Rákóczi Ferenc út); 

• a Munkás körúthoz és a Galvani úthoz kapcsolódó hidak (vagy alagutak) megépítése; 
• az egész főváros közlekedését javítandó P+R parkolók és mélygarázsok építése a XXI. 

kerület több pontján; 
• a Csepel Művek teljes rehabilitációja (környezetvédelem, utak és közművek 

kiépítése); 
• a csepeli HÉV gyorsvasúttá alakítása és vonalának meghosszabbítása Csepel 

közigazgatási határáig; 
• Csepel Ófalu teljes rehabilitációja; 
• fedett uszoda építése, a kerület tanuszoda felújítása; 
• a csepeli Kis-Duna part és a Ráckevei-Soroksári-Dunaág rehabilitációja; 
• a csepeli Kiserdő rehabilitációja és önkormányzati tulajdonba vagy kezelésbe adása; 
• a csepeli panelépületek gépészeti és szerkezeti rehabilitációja; 
• Csepel-Háros teljes területének közművesítése. 

 
2. A kerület fejlesztésének elősegítése érdekében kezdeményezni szükséges a következők 
térítésmentes átadását a kerületi önkormányzat számára: 

• a Szent Imre téri BKV autóbusz végállomás alatti földingatlanok (és új korszerű 
autóbusz állomás kialakítása); 

• Csepeli Strand tulajdonjoga; 
• Szent Imre tér 10. és Koltói Anna utcai ingatlanok tulajdonjoga. 

 
3. A csepeli emberek életminőségének javítása érdekében szükséges a Magyar Állam által, 
törvényben ingyenes védőoltásokat biztosítani a méhnyakrák (HPV), a kullancscsípés és az 
összes influenza típusú betegség megelőzése érdekében. 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Borbély Lénárd és 
Németh Szilárd országgyűlési képviselőket, hogy a fenti kérdések megoldását a lehető 
legrövidebb időn belül kezdeményezzék az illetékes kormányszerveknél, minisztériumoknál 
és Budapest Főváros Önkormányzatánál, illetve a szükséges képviselői indítványokat, 
törvényjavaslatokat a 2011. évi költségvetési vitában nyújtsák be a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének. 
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Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtására: azonnal 
Felelős: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének és Budapest Főváros Közgyűlésének 

tájékoztatatásáért: Németh Szilárd polgármester 
A Magyar Köztársaság Országgyűlésében a képviselői indítványok 
benyújtásáért: Borbély Lénárd képviselő, Németh Szilárd képviselő 

 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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