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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 23-án (kedden) 
9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Bp. XXI. ker. Árpád u. 1. 
földszint) megtartott üléséről (a 2010. februári 23-i ülés folytatása). 
 
 
Jelen vannak:  Tóth Mihály   polgármester 

Orosz Ferenc  alpolgármester 
   Horváth Gyula   alpolgármester 
      

Ábel Attila, Balogh Ernő, Balogh Ilona, Bartha Károly, Bátky Endre, Borbély 
Lénárd, Borka-Szász Tamás, dr. Borsány György, Dobák István, Gárday 
Balázs, Gergely István, Kál Károly, dr. Kiss B. Mihály, Martin Krisztián, 
Morovik Attila, Noé László, Podolák Sándor, Polyákné Hajas Ilona, Szuhai 
Erika, Tóth János, Vincze Miklós, Zanati Béla, Zupkó János. 

   
Összesen:  26 képviselő 
 
Távolmaradó:  Glavanov Miklós, dr. Gulyás Gábor, Németh Szilárd, 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

dr. Szeles Gábor  jegyző 
Ábrahámné Turner Rita  Szervezési Iroda irodavezető 
Baksa Lajos   Városépítési Iroda mb. irodavezető 
Becsei Dénes   OMISÁ, szakértő 
Fatérné Rothbart Mária   Gyámügyi Iroda, irodavezető 
Halmos Istvánné  Városgazdálkodási Ágazat, ágazatvezető 
Kernné dr. Kulcsár Dóra Igazgatási Iroda irodavezető 
Kecskés Ágnes   OMISÁ ágazatvezető helyettes 
Kiss István   Oktatási, Szolgáltató Intézmény, intézményvezető 
Lombos Antal   Szociális és Egészségügyi Ágazat, ágazatvezető 
Nagy András    BRFK XXI. kerületi Kapitányság, kapitányságvezető 
Papp Gyuláné   Humánpolitikai és Üzemeltetési Ágazat, ágazatvezető 
dr. Polgár György  politikai főtanácsadó 
dr. Polinszky Tibor  Főépítészi Iroda, főépítész 
Samu-Óvári Judit  Városrendezési Iroda tanácsadó 
Szenteczky János  CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
Szimoncsikné dr. Laza Margit    Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezető 
Szlávik Zoltán   beruházási főtanácsadó 
dr. Takács Imre   könyvvizsgáló 
Tódor Istvánné   Szociális Iroda, irodavezető-helyettes 
Viszkievicz Ferenc  Csepeli Egészségügyi Szolgálat, mb. intézményvezető 
Vlahovics Mária   Adóügyi Iroda, irodavezető-helyettes 
Vukovich Zoltán  OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
 
 



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
Jelen vannak még:  
  

Bárány Tibor    Csepel újság főszerkesztő 
Csala Katalin   Szervezési Iroda munkatársa 
Csóka Andrea   Szervezési Iroda munkatársa 
Dorner Klára    Csepeli Szociális Szolgálat munkatársa 
Galgócz D. Antal   tű. őrgy. tűzőrség parancsnok 
Lakatos Sándorné   Csepeli Piac Kft. ügyvezető igazgató 
Magosi Lajos    tűzoltó százados parancsnok 
Majorné Sándor Beáta   Szervezési Iroda munkatársa 
Menyhért Péter   Civil Szervezet képviselője 
Nagy Ferenc    Csepeli Egészségügyi Szolgálat, Üzemeltetési osztályvezető 
Oláh Istvánné    közrend- és közbiztonsági főmunkatárs 
Sándor József   Fogyasztóvédelmi Egyesület képviseletében 
S. Szabó Ferenc   protokoll és nemzetközi ügyintéző 
Simonné Visontai Edit  Informatikai Iroda munkatársa 
Vámosi László    Informatikai Iroda munkatársa 
Vida István    Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató 
 

Tóth Mihály üdvözli a megjelenteket, az állandó meghívottakat, az érdeklődőket, és a sajtó 
képviselőit. Megállapítja, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Közli, Németh Szilárd és 
Glavanov Miklós igazoltan van távol.  
Bejelenti, Mehrl János, a Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának tagja 
2010. március 11-én váratlanul elhunyt. Kéri, emlékére egyperces felállással adózzanak.  
A megemlékezést követően tájékoztatja a testület tagjait, hogy a meghívóban a február 23-i Kt. ülés 
folytatásaként 7 napirendi pontot jeleztek, amelyek megvitatása után szünetet tartanának. A szünetet 
követően a mai ülésre tervezett testületi ülés napirendi pontjait tárgyalnák meg.  
Ismerteti, egy korábbi testületi határozatuk a Magyar Vöröskereszt támogatásával kapcsolatos 
kérdésben két határozatról szólt: az egyik a támogatásról döntés, a másik pedig arról szólt, hogy a 
támogatással kapcsolatos megállapodás megkötésére a javaslatot a testületnek jóvá kell hagynia. 
Közli, a második határozat az előkészítés során sajnálatosan kimaradt, csak a tegnapi feladat, illetve 
határozatok ellenőrzése során tudtak visszatérni a kérdésre, ezért sürgősségi indítványként tesz 
javaslatot a: 
Napirend 13. pontja: (72. sz. előterjesztés)  
Javaslat a Magyar Vöröskereszttel támogatási megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 
című anyag megvitatására, majd a napirenddel kapcsolatos észrevételeknek ad helyt.  
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Kál Károly ismerteti ügyrendi javaslatát.  
 
Tóth Mihály szavazást kér az ügyrendi indítványról.  
 
124/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Kál Károly ügyrendi javaslatára – 
úgy dönt, hogy először a 2010. február 23-i testületi ülés fennmaradt napirendi pontjait vitatják meg, 
majd azt követően a márciusi ülés napirendi pontjairól tárgyalnak.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              25 igen 
           1 nem 
           0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 
 
Tóth Mihály mivel egyéb észrevétel nincs, szavazást rendel el a napirend egészéről. 
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125/2010.(III.23.)Kt  H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés 
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A február 23-i képviselő-testületi ülés folytatása: 
 
Napirend 1. pontja: (19. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 2. pontja: (37. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzati főépület homlokzat felújítására  
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő 
 
Napirend 3. pontja: (32. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Tamariska-domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési 
terv elkészítésére 
Előterjesztő: Kál Károly képviselő 
 
Napirend 4. pontja: (46. sz. előterjesztés) 
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 5. pontja: (36. sz. előterjesztés) 
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 6. pontja: (43. sz. előterjesztés)  
Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
melegétkezési utalvány elfogadásának bevezetéséről  
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő  
 
Napirend 7. pontja:  
Egyebek 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal  
Felelős:  elfogadásért:  Tóth Mihály polgármester 
     

26 igen 
  0 nem 
  0 tartózkodás  e l f o g a d v a 
 

 
Napirend 1. pontja: (19. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat 2010. évi kiemelt céljainak meghatározására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály az ülés vezetésének jogát átadja az alpolgármester úrnak.  
 
Orosz Ferenc ismerteti, az OKISB és a VKB támogatja az anyag elfogadását. Mivel sem 
szóbeli kiegészítés, sem kérdés, hozzászólás nincs, döntést kér.  
 
126/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2010-ben a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben 
támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint 
határozza meg:  
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1. 2010. áprilisi parlamenti választások szervezeti, szervezési, dologi, technikai, tárgyi 
feltételeinek kidolgozása és a választás sikeres lebonyolítása. 
 

2. 2010. évi helyhatósági választás szervezeti, szervezési, dologi, technikai, tárgyi 
feltételeinek kidolgozása és a választás sikeres lebonyolítása. 

 
3. A lakosság körében jelentkező válság hatásainak kiemelt kezelése a szociális 

ellátórendszeren keresztül.  
 

4. Környezettudatos életmód elterjesztésével összefüggő tennivalók, az épített és 
természetes környezet rendjének fokozott ellenőrzése, bevonva az illetékes hatóságokon 
kívül a civil szervezetek, a lakosság képviselőit.  

 
5. A Polgármesteri Hivatal lakossági kapcsolatainak erősítése, az Ügyfélszolgálat és 

Okmányiroda szolgáltatásainak, munkájának további javítása különös tekintettel a 
közigazgatási eljárási törvényben megfogalmazottakra.  

 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              14 igen 
           0 nem 
           2 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
Napirend 2. pontja: (37. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzati főépület homlokzat felújítására  
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő 
 
Tóth Mihály a szóbeli kiegészítésnek ad helyt.  
 
Borka-Szász Tamás közli, amennyiben a beruházás tartalmával kapcsolatos műszaki kérdés merülne 
fel, annak megválaszolására Szlávik Zoltán főtanácsadó úr segítségét fogja kérni.  
 
Tóth Mihály mivel kérdés nincs, a hozzászólásoknak ad helyt.  
 
Hozzászólások:  
 
Borbély Lénárd kifejti, már a bizottsági ülésen is elmondta a véleményét az előterjesztéssel 
kapcsolatban, amit most is szeretne megtenni.  
Borka-Szász Tamás, az MSZP frakcióvezetője 50 millió forintot javasol a Polgármesteri Hivatal 
homlokzatának felújítására, teszi ezt éppen akkor, amikor Csepelen számos, ennél sokkal fontosabb 
probléma van. Megemlíti, pl. a Királyerdőben egy nagyobb esőzés után a csepeli lakosok a kerítésen 
kapaszkodva tudnak csak közlekedni. Úgy gondolja, amikor ilyen állapotok vannak a kerületben, nem 
a hivatal felújítása az elsődleges, főleg akkor, amikor a Polgármesteri Hivatal átépítésének 
tervezésére már 182 millió forintot elköltött az önkormányzat, azonban a tervekből semmi nem valósult 
meg, és nem is fog megvalósulni. Az említett összeget már „kidobták” az ablakon. Úgy gondolja, nem 
jó üzenet az, ha a fenti összeghez még 50 millió forintot hozzáadnak.  
A felújítással, illetőleg a 2. számú határozati javaslattal kapcsolatban leszögezi, frakciójuk nem 
támogatja ezt az előterjesztést, mert más, megoldásra váró problémákat sokkal fontosabbnak 
tartanak. Az említett határozati javaslatban szereplő „drywites” szó kapcsán megjegyzi, nem mindegy, 
hogy w-vel vagy v-vel írják le, mert ha v-vel van írva, azt a terméket egy magyar cég forgalmazza (a 
Nikecell), azonban, ha w-vel van írva, akkor azt a terméket egy osztrák cég forgalmazza. 
Kihangsúlyozza, a második határozati javaslat számára azt sugallja, hogy egy cégre lesz kiírva a 
közbeszerzés.  

4 
 



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
 
Borka-Szász Tamás rögzíti, a Polgármesteri Hivatalban is emberek dolgoznak. Sok százan, csepeli 
köztisztviselők, akik véleménye szerint, becsülettel szolgálják a kerületet. Ők is csepeli lakosok, 
csepeli polgárok. Nekik is joguk van emberi körülmények között, olyan épületben dolgozni, amely 
kellően felszerelt, és XXI. századi körülményeket biztosít.  
Visszautasít minden olyan célozgatást, minden olyan kísérletet, amely a kerületi lakosok egymással 
való szembeállítására próbál rájátszani.  
A „drywites” megjegyzésre közli, nem műszaki szakember, ha szükséges Szlávik Zoltánt fogja felkérni 
egy kiegészítő hozzászólásra. Úgy gondolja, a döntés csak egy keretet biztosít a munkálatok 
elvégzésére, ezt követően természetesen a Magyar Közbeszerzési törvény szerint, közbeszerzési 
eljárás következik, amelyen kiválasztásra kerül a kivitelező. Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként 
kijelenti, a Kbt. kizárja annak lehetőségét, illetve nagyon súlyosan szankcionálja, ha egy eljárást 
egyetlen pályázóra próbálnak kiírni. Ez viszonylag könnyen ellenőrizhető, megbízik a hivatal 
munkatársaiban, hogy nem megfelelő közbeszerzési eljárás, nem megfelelő műszaki tartalommal nem 
fog megjelenni a közbeszerzési értesítőben. Természetesen nyílt versenyt várnak, és bízik abban, 
hogy a legjobb és legolcsóbb ár fog nyerni.  
Megjegyzi, amikor valaki a királyerdei és kertvárosi lakókért ejt krokodilkönnyeket nyilvánosan, akkor 
úgy lenne korrekt, ha azt is elmondaná a kamerába nézve, hogy tavaly szeptemberben, amikor ennek 
az összegnek a többszörösét kellett megszavazni a királyerdei csapadékvíz elvezető csatornák 
elvezetésére, akkor a nem gombot nyomta meg a testületi ülésen.  
Mindent figyelembe véve arra kéri a testület tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők, csepeli lakosok érdekében, támogassák az anyagot. 
 
Tóth Mihály mivel egyéb észrevétel nincs, döntést kér.  
 
127/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
240/2009.(IV.16.)Kt számú határozatát visszavonja és az 50.000 eFt-ot visszahelyezi az északi 
bevétel kamata céltartalékba.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
128/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy folytatja a 
Polgármesteri Hivatal Szent Imre tér 10. számú főépület felújítását és a 2010. évben 50 mFt-ot biztosít 
az épület nyílászáróinak cseréjére és a homlokzat drywites hőszigetelésére.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  2010.09.30. 
Felelős:  elfogadásért:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért:  Papp Gyuláné ágazatvezető  
 
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
Napirend 3. pontja: (32. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Tamariska-domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési 
terv elkészítésére 
Előterjesztő: Kál Károly képviselő 
 
Tóth Mihály a szóbeli kiegészítésnek ad helyt.  
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Kál Károly elmondja, ez az anyag arról szól, azért készült, mert mindannyijuk előtt köztudott, hogy a 
Tamariska-domb elég régóta van abban az állapotban, amelyben nap, mint nap látják. Ez a terület 
régen be volt kerítve dróthálós kerítéssel, amely az évek hosszú során az enyészetté vált. Mindenki 
tapasztalhatta, hogy a 90-es évek elején az akkori Képviselő-testület komoly összegeket fordított a 
területen tanösvények -, sétányok elkészítésére. Az utóbbi időben is történtek kísérletek arra, hogy 
valamilyen módon kivitelezve, rendezett körülmények között lehessen a dombon a szabadidőt 
eltölteni. Ennek az akadálya az, hogy az ott lévő eszközöket megrongálták, felgyújtották, ellopkodták a 
fa szemétkosarakat. A dombot tulajdonképpen a kvadosok, a motorkerékpárosok, a biciklisek 
használják, és teszik tönkre mindazokat az értékeket, amelyek a dombon megtalálhatók.  
Az előterjesztés arra tesz kísérletet, hogy megoldást találjanak a domb helyzetére. Indítványozza, 
készüljön egy olyan intézkedési terv (a határozati javaslatokban is meg van fogalmazva), amely 
felméri azt a helyzetet, mit lehet kezdeni a dombbal, kiket, milyen módon lehet bevonni a környezet 
üzemeltetésébe, van-e erre egyáltalán lehetőség. Egyéb olyan tevékenység folytatásának felkutatását 
célozza meg, amivel a terület a közösség számára, a csepeliek számára, illetve a környéken lakó 
szűkebb környezet számára egy használható, szabadidős területté válik.  
Azt látja, hogy a jövőt illetően vannak koncepciók arra, mit lehetne a területtel kezdeni, akár a 
tanösvények felújításával, akár azzal, hogy egy olyan jellegű tevékenységet létrehoznak, amelynek 
keretében a fővárosi, iskolai turizmust Csepelre lehet irányítani. Tehát általános iskoláknak erdei 
iskola jellegű foglalkozásokat lehetne szervezni, és ezáltal lehetne megőrizni a dombnak azokat a 
természeti értékeit, amelyeket, ha úgy hagynak, ahogyan most vannak, akkor már lassan nem lesz 
mire vigyázniuk.  
Hozzáfűzi, bízik abban, hogy a testület elfogadja a javaslatát, hiszen az elmúlt időszakban az MSZP 
szórólapján is olvasta azt, hogy a Tamariska-domb kiemelt érték, és megvédik, valamint ez utóbbit a 
FIDESZ szórólapján is olvasta, valamint azt is, hogy arra minden erőt és energiát rá fognak fordítani. 
Bízik abban, hogy a testület bölcsen fog dönteni a kérdésben.  
 
Tóth Mihály mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, döntést kér.  
 
129/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete: 

a) egyetért az előterjesztésben megfogalmazott célokkal, melynek elérésével a Tamariska-
domb természeti értékei megőrzésre, fejlesztésre kerülnek. 

b) egyetért azzal, hogy az érdekeltek bevonásával intézkedési terv készül, melyet a Kt. 
fogad el. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  intézkedési terv elkészítése:  2010.  májusi Kt. ülés 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  intézkedési terv elkészítéséért: Városrendezési Iroda vezetője 
 
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
130/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézkedési 
tervben meghatározott feladatok elvégzéséhez megvizsgálja a kerületi civil szervezetek bevonásának 
lehetőségét. A Kt. felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy ennek feltételeit dolgoztassa ki és azt 
terjessze a Kt. májusi ülése elé. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  intézkedési terv elkészítése:  2010.  májusi Kt. ülés 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  civil szervezetek bevonásának vizsgálatáért: Horváth Gyula alpolgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
131/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézkedési 
tervben megjelölt feladatok (2010. évi) elvégzéséhez – a 2. pontban szereplő feltételek megteremtése 
esetén – a 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározott összeget biztosítja. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  intézkedési terv elkészítése:  2010.  december 31. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
132/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy az intézkedési terv előkészítése során Budapest Főváros Önkormányzatával a 
szükséges egyeztetéseket folytassa le.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal                   
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
   
              16 igen 
           0 nem 
           1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
Napirend 4. pontja: (46. sz. előterjesztés) 
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály közli, nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Orosz Ferenc mivel sem szóbeli kiegészítés, sem kérdés, hozzászólás nincs, szavazást kér.  
 
133/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évre 
jóváhagyott költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére engedélyezi, 
hogy az alábbi szervezet – írásos megállapodásban rögzített feltételekkel – pénzügyi támogatást 
kapjon: 
 

Támogatást igénylő 
megnevezése: 

Támogatás 
összege (Ft) 

Igénylés célja/felhasználás 

DUNATÜKÖR c. irodalmi 
folyóirat 

 
400.000.- 

2010. évi kiadás támogatása 

GTE Csepeli Szervezete  
100.000.- 

2010. évi programok támogatása 

Királyerdei Nyugdíjasok Klubja  
100.000.- 

Működés támogatása 

Jó Szerencsét Horgász 
Egyesület 

 
300.000.- 

Egyesület működésének támogatása 

Csepel Fc Se  
200.000.- 

Csepel Sport Gála megrendezésének 
támogatása 

Réti Pál Fotóklub  
100.000.- 

Hozzájárulás a 2010. évi kiállítások 
megrendezéséhez 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  2010. március 20. 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
Napirend 5. pontja: (36. sz. előterjesztés) 
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály rögzíti, nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Orosz Ferenc mivel sem szóbeli kiegészítés, sem kérdés, hozzászólás nincs, döntést kér.  
 
 
134/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
278/2008.(IV.17.)Kt határozatot visszavonja. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
           8 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
135/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
229/2009.(IV.16.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2011. június 30-ra módosítja. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
         10 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
136/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
807/2009.(XI.24.)Kt határozatot 2010. március 23-ra módosítja. 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              15 igen 
           0 nem 
         11 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
137/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
808/2009.(XI.24.)Kt határozatot 2010. március 23-ra módosítja. 
 
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
         10 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
138/2010.(III.23.)Kt   H A T Á R O Z A T  
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett, de még le nem járt 
határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a felelősök figyelmét felhívja.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
                  végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
              16 igen 
           0 nem 
         10 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
 
Napirend 6. pontja: (43. sz. előterjesztés)  
Előterjesztés az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
melegétkezési utalvány elfogadásának bevezetéséről  
Előterjesztő: Borbély Lénárd frakcióvezető, Németh Szilárd képviselő  
 
Tóth Mihály a szóbeli kiegészítésnek ad helyt.  
 
Borbély Lénárd technikai módosítást tesz, mivel a múltkori Kt. ülésen nem került sorra ez az 
előterjesztés, a határozati javaslat végrehajtásának eredeti határideje 2010.03.01-e volt. Ezt szeretné 
értelemszerűen 2010.04.01-re módosítani. Úgy gondolja, az előterjesztés célja ismert, segíteni 
szeretnének a csepeli családokon. Ismerteti, a Cafetéria rendszer változásával a hideg étkezési 
utalványok ellehetetlenültek, míg melegétkezési utalványt sok munkavállaló kap. Azt szeretnék, a 
testület támogassa azt a törekvésüket, hogy a csepeli nevelési-oktatási intézményekben a diákok, 
gyerekek szülei melegétkezési jeggyel is tudjanak fizetni az étkezésért.  
 
Tóth Mihály a kérdéseknek ad helyt.  
 
 
Kérdések:  
 
Borka-Szász Tamás közli, beszélt Vukovich Zoltán ágazatvezető úrral, aki azt mondta, hogy a 
2010.04.01-i határidő irreális. Azt kérdezi, az előterjesztők konzultáltak-e az oktatási ágazattal, mivel 
ők azt jelezték, hogy a május 1. utáni befizetéseknél reális a jegyek elfogadása. Felveti, jól 
átgondoltnak tartják-e a képviselő urak a határozati javaslatban módosított határidőt?   
 
Borbély Lénárd kifejti, az oktatási ágazat részéről Kiss István úrral beszélt, aki jelezte, hogy nagyon 
szoros a határidő. Az április 1-i határidőt azért jelölte meg, mert úgy gondolja, a Cafetéria rendszer 
változása, a melegutalvány fogalma is ismert már a testület tagjai előtt, nem új dologról van szó. Az 
előterjesztést már február elején, határidőben elküldték. Amennyiben van szándék arra, hogy a 
testületben helyet foglaló pártok, illetve a döntési erővel rendelkező vezető párt támogassa a 
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  
2010. március 23-i ülésének (első) jegyzőkönyve (a február 23-i Kt. ülés folytatása) 

 
javaslatot, akkor február óta elő lehetett készülni a feladatra. Kihangsúlyozza, azonban ha csak ezen 
az egy dolgon múlik az előterjesztés elfogadása, hogy május 1. legyen a bevezetési határidő, akkor 
bár sajnálattal, de módosítja a határozati javaslatnak ezt a részét. Kéri, tekintsék úgy, hogy a 
végrehajtási határidő 2010.05.01.  
 
Tóth Mihály mivel nincs több kérdés, a válaszadásnak ad helyt.  
 
Kiss István tájékoztatásul elmondja, észrevételét a jegyző úr csatolta az anyaghoz, azzal 
kapcsolatban tenne most kiegészítéseket: 
- A május 1-i határidőt tudják vállalni. 
- Az étkezés befizetéséhez használt szoftver módosítása folyamatban van, a programozóval 
egyeztették a fenti határidőt, aki szintén tudta azt vállalni.  
- Lényeges pont, amit az előterjesztés nem tartalmaz az az, hogy az idei évben a rendszer 
bevezetése előzetes számítások szerint kb. 3 millió forint plusz költséggel fog járni, aminek a 
fedezetét az OSZI költségvetése nem tartalmazza. Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a költség 
forrását is rendelje hozzá a feladathoz.  
 
Tóth Mihály a hozzászólásoknak ad helyt.  
 
Hozzászólások:  
 
Zanati Béla elmondja, arra, hogy az étkezési utalványokat elfogadja az OSZI, illetve a befizetésnél 
lehessen használni, égetően szükség van. A sokat szidott térítési díj figyelembe vételével egy 
közepes családi éttermi ebéd árából vagy jegy értékéből egy gyereket kb. egy hónapra be lehet 
fizetni, tehát ez nagyon sok családnál nagyon nagy könnyítést jelentene. Az ötletet jónak tartja. 
Annyira fontos a téma, hogy tudomása szerint az OSZI a rendelet megjelenése után azonnal hozzá is 
kezdett a kérdés megvizsgálásához. Ezt követően fel lehetett emelni a témát, és csinálni belőle egy 
olyan előterjesztést, aminek kapcsán sokszor el lehet mondani, hogy mert a kormány megnehezítette 
a családok helyzetét stb. Úgy gondolja, erre az előterjesztésre alig van szükség, hiszen éppen a 
lényeget nem tartalmazza, azt, hogy ez a feladat pénzbe kerül az önkormányzatnak, amit meg is kell 
majd szavazniuk, ha sor kerül rá. A témát lehet támogatni, amely az előterjesztés nélkül is teljesen 
rendben, a maga útján ment volna addig, hogy a családok be is fizethetik a jeggyel az étkezést. 
„Amire szükség volt, az az, hogy a FIDESZ frakció eggyel több strigulát húzhasson oda, ahol az általa 
beterjesztett, és a lakosság számára jobbító szándékú előterjesztéseket számolják.” Ez ellen 
különösebb kifogás nem lehet, az előterjesztés elfogadását javasolja.  
 
Kál Károly felveti, a Kiss István által említett 3 millió forint kapcsán is dönteniük kellene, hiszen, ha 
elfogadják a javaslatot, azonban költséget nem rendelnek mellé, akkor nem tudja, hogyan lehet 
végrehajtani a feladatot. Felkéri az előterjesztőt, tegyen javaslatot arra, hogy a fenti összeget honnan 
tudják átcsoportosítani. Véleménye szerint, ez így korrekt, hiszen az OSZI-ra úgy rátestálni egy 
feladatot, hogy nem biztosítja a költséget mellé a testület, elég nehéz ügy.  
 
Halmos Istvánné felhívja a figyelmet arra, bár valóban többletköltsége lesz az OSZI-nak ezzel a 
feladattal kapcsolatosan, azonban várják meg azt, hogy milyen szerződést kötnek. Közli, a 
megállapodás megkötését követően az általános tartalékból polgármesteri hatáskörrel lehet a 
pluszköltséget biztosítani. A testület tagjai minden hónapban folyamatosan tájékoztatást kapnak az 
általános tartalék felhasználásáról. Még nem tudják, hogy 2,5-3 vagy 3,5 millió forint összegről lesz-e 
szó.  
 
Borbély Lénárd megköszöni az észrevételeket, és a kiegészítést. Idézi a határozati javaslat 
szövegét, és megjegyzi, az önkormányzat a melegétkezési utalvánnyal való fizetés lehetőségét, illetve 
az elfogadást bevezetni kívánja, felelős a polgármester úr. Úgy gondolja, a polgármester úr el fog 
tudni járni a továbbiak tekintetében.  
Zanati Bélának megköszöni, hogy támogatja az előterjesztést.  
 
Tóth Mihály rögzíti, egy határozati javaslat van, május 1-jei határidővel, majd szavazást kér.  
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