




 

2013. december 9. 

Vezetői értekezlet megtartása. 

Parlamenti ülésnap. 

Részvétel a rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős munkacsoport ülésén. 

Lengyel testvérvárosi delegáció fogadása, köszöntő megtartása – Ábel Attila 

alpolgármester által képviselve. 

2013. december 10. 

Lengyel testvérvárosi delegáció fogadása, ünnepi megemlékezések. 

Parlamenti ülésnap. 

Részvétel a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. 

Részvétel a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság ülésén. 

2013. december 11. 

Részvétel a Fővárosi Közgyűlés ülésén. 

2013. december 12. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Részvétel a rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős munkacsoport ülésén. 

Sajtómegjelenés az MTV Este című műsorában. 

Interjú a TV2 Híradó részére. 

2013. december 13. 

Sajtómegjelenés az MTV Rekontra című műsorában. 

Interjú a Kossuth Rádió 180 perc című műsor számára. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

2013. december 14. 

Testvérvárosi látogatás Nagyszalontában – Bocskai-díj átvétele. 

 

 

2013. december 15. 

Advent 3. vasárnapja – gyertyagyújtás – Morovik Attila alpolgármester által képviselve. 

2013. december 16. 

Vezetői értekezlet megtartása. 

Részvétel a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén. 

Részvétel a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. 

Részvétel a Gyermekek Karácsonya elnevezésű ünnepségen – Morovik Attila 

alpolgármester által képviselve. 

2013. december 17. 

Parlamenti ülésnap. 

Részvétel Simon Bolivár emlékére rendezett ünnepségen – Morovik Attila alpolgármester 

által képviselve. 

Részvétel vezetői értekezleten. 

Részvétel a Nyugdíjasok Karácsonya elnevezésű rendezvényen – Morovik Attila 

alpolgármester által képviselve. 

Sajtómegjelenés a ECHO TV Hírbe hozzuk című műsorában. 

2013. december 18. 

Testületi ülés. 

Karácsonyi ételosztás az Ökomenikus Segélyszervezet szervezésében. 

Részvétel a rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős munkacsoport ülésén. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

2013. december 19. 

Karácsonyi ételosztás az Ökomenikus Segélyszervezet szervezésében. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Hivatali dolgozók gyermekeinek karácsonyi ünnepsége. 



 

2013. december 21. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Részvétel az „Egyedül élők Karácsonya” elnevezésű ünnepségen. 

2013. december 22. 

Adventi 4. vasárnapja – gyertyagyújtás. 

2013. december 23 – 2014. január 2. 

Közigazgatási szünet. 

2012. december 28. 

Részvétel Óévbúcsúztató ünnepségen – köszöntő beszéd megtartása. 

2013. december 30. 

24 órás orvosi ügyelet ünnepélyes átadása. 

Év végi köszöntés és a tűzoltóság bejárása. 

2014. január 3. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Sajtómegjelenés a HÍR TV Hírbe hozzuk című műsorában. 

2014. január 4. 

Interjú a Hír Tv Híradó részére. 

2014. január 6. 

Interjú a HÍR Tv részére. 

Sajtómegjelenés a Duna Tv Közbeszéd című műsorában. 

Sajtómegjelenés az MTV Este című műsorában. 

2014. január 7. 

Megemlékezés Takács József és Papp László halálnak évfordulója alkalmából. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Interjú a HÍR TV részére, valamint a Lánchíd rádió részére. 

 

 

2014. január 8. 

Sajtómegjelenés az ATV Start című műsorában. 

Interjú a Demokrata című hetilap részére. 

Wass Albert emlékest - Részvétel az Ismerős Arcok koncerten. 

Sajtómegjelenés az ECHO Tv Napi aktuális című műsorában. 

2014. január 9. 

Részvétel Közlekedésfejlesztési Egyeztetésen – Werner Péter vezérigazgató által 

képviselve. 

Részvétel a Szabadság oszlopa emlékbizottság ülésén. 

Sajtómegjelenés a Lánchíd rádió Szabad gondolat című műsorában. 

2014. január 14. 

Rendkívüli testületi ülés. 

Részvételi vezetői egyeztetésen. 

2014. január 15. 

Részvétel Teller Ede emlékére tartott koszorúzáson. 

Részvétel az Etikai Bizottság ülésén. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

2014. január 16. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Részvétel a TIESZ-ben megtartott ultrahang és defibrillátor készülék ünnepélyes átadó 

ünnepségen. 

Sajtótájékoztató megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggésben.  

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 



 

2014. január 17. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

2014. január 19. 

Részvétel a Magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából megtartott 

megemlékezésen – Csepelen és Soroksáron. 

Sajtótájékoztató megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggésben.  

2014. január 20. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Parlamenti ülésnap. 

Rendkívüli testületi ülés. 

2014. január 21. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Részvétel a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett kiállításon – Borbély Lénárd 

alpolgármester által képviselve. 

2014. január 22. 

Részvétel Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. 

Lengyel testvérvárosi delegáció fogadása – Borbély Lénárd alpolgármester által 

képviselve. 

2014. január 23. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Tájékoztató előadás és lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával 

összefüggésben. 

2014. január 24. 

Részvétel a FIDESZ-KDNP kihelyezett frakcióülésén. 

 

2014. január 25. 

Sajtómegjelenés a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. 

2014. január 26. 

Sajtómegjelenés az MTV A lényeg című műsorában. 

Sajtómegjelenés a Duna Tv Heti Hírmondó című műsorában. 

2014. január 27. 

Részvétel a nemzetközi holokauszt emléknap alkalmából tartott megemlékezéseken. 

Interjú az ECHO tv és a HÍR tv részére. 

2014. január 28. 

Sajtómegjelenés az MTV Rekontra című műsorában.  

Részvétel a rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős munkacsoport ülésén. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. január 29. 

Részvétel a Fővárosi Közgyűlés ülésén. 

Részvétel a Zeneakadémián tartott a magyar-lengyel barátság tiszteletére adott 

koncerten. 

2014. január 30. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. január 31. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

2014. február 2.  

Sajtótájékoztató megtartása. 



 

2014. február 3. 

Állampolgári honosítás megtartása – Ábel Attila alpolgármester által képviselve. 

Részvétel a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén. 

Részvétel a Gazdasági Bizottság ülésén. 

Sajtómegjelenés a Parlament Tv műsorában. 

Sajtómegjelenés az MTV Este című műsorában. 

2014. február 4. 

Parlamenti ülésnap. 

Részvétel a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén. 

Részvétel a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. 

Sajtómegjelenés az Echo Tv műsorában. 

2014. február 5. 

Részvétel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 6. 

Sajtómegjelenés a Tv 2 Mokka című műsorában. 

Parlamenti ülésnap. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 7. 

Sajtómegjelenés az MTV Ma reggel című műsorban. 

Rendkívüli testületi ülés. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 8. 

Részvétel a Csepeli Sváb bálon. 

2014. február 10. 

Vezetői értekezlet megtartása. 

Részvétel a Mentelmi Bizottság ülésén. 

2014. február 11. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 12. 

Vezetői egyeztetések megtartása. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 13. 

Sajtómegjelenés az MTV Rekontra című műsorban. 

Parlamenti ülésnap. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

Interjú a Fidesz.hu részére. 

2014. február 14. 

Kerületi szépkorúak köszöntése – Ábel Attila alpolgármester által képviselve. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 

2014. február 16. 

Részvétel a Miniszterelnök országértékelő beszédén. 

2014. február 17. 

Vezetői értekezlet megtartása. 

2014. február 19. 

Sajtómegjelenés az MTV Rekontra című műsorában. 

Részvétel a Magyar Kormány és a Hamburger Hungária közötti stratégiai megállapodás 

aláírási ünnepségén. 

Részvétel a BÖSZ ülésén – Kraxner István divízióvezető által képviselve. 

Lakossági fórum megtartása a rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatosan. 



 

 

2014. február 20. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Sajtómegjelenés az MTV Este című műsorában. 

2014. február 21. 

Részvétel a Soroksári Vállalkozók Bálján – Scheuer Gyula főtanácsadó által képviselve. 

2014. február 24. 

Részvétel a Mentelmi Bizottság ülésén. 

Részvétel a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott rajzpályázat 

díjátadásán. 

2014. február 25. 

Részvétel a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott 

megemlékezéseken. 

2014. február 26. 

Részvétel a Fővárosi Közgyűlés ülésén. 

Sajtótájékoztató megtartása. 

Sajtómegjelenés az MTV Este című műsorában. 

2014. február 27. 

Sajtómegjelenés az MTV MA reggel című műsorában. 

Sajtómegjelenés a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

Sajtómegjelenés a Lánchíd Rádióban. 

Interjú a Fidesz.hu részére. 

Részvétel a Budapest Márka díj átadó ünnepségén a Rizmajer Söröző részére. 

2014. február 28. 

Vezetői egyeztetés megtartása. 

Interjú a Heti Válasz hetilap részére. 

Részvétel a Helytörténeti Gyűjtemény átadásán. 

 

 

Testületi ülés időpontja: 2014. március 4. 

 

 

Németh Szilárd 

polgármester 



 

  

 

TÁJÉKOZTATÓ 

KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL 

(2013. november- 2014. február) 

 

 

A Képviselő-testület novemberi rendes ülése óta eltelt eseményekről – az Igazgatási 

Ágazat vonatkozásában – az alábbi tájékoztatást adom:   

 

A 2014. évi általános országgyűlési képviselői választásra történő felkészülés az 

apparátus egészére rendkívül nagy terhet ró. A Hivatal valamennyi szervezeti 

egységének – ide nem értve a Polgármesteri Kabinetet és Titkárságot – valamennyi 

köztisztviselője részt vesz a választási munkában, így részükre eddig 4 alkalommal – 2014. 

január 21-én és 23-án, valamint február 4-én és 6-án a délelőtti órákban felkészítést 

tartottunk.  

 

A választási előkészületek a jogszabályokban előírtak szerint rendben zajlanak.  

 

Városépítési Iroda:  

 

A két testületi ülés között eltelt időszakban Irodánkon az alábbi események 

történtek: 

 

 Irodánk a Belügyminisztérium által kért éves statisztikai adatszolgáltatást határidőre 

elvégezte eleget téve jogszabályi kötelezettségének. 

 Hatóságunknál folyamatosan zajlanak az engedélyezési eljárások. Bár az építésügyi 

eljárások és az építési napló vezetése 2013-ban szinte teljesen elektronikusan zajlik, 

elmondható, hogy az állampolgárok többsége továbbra is személyesen kíván 

eljárni ügyeiben és postai úton tart kapcsolatot a hatósággal.  

 Irodánkra 2014 évben számos képzés és továbbképzés vár, melynek előkészületei 

megtörténtek határidőben. A rendes feladatainkon túlmenően a Városépítési Iroda 

részt vesz teljes létszámban az országgyűlési választások lebonyolításában. A 

feladatra a felkészülésünk megkezdődött és folyamatos. 

 

Igazgatási Iroda:  

 

Az Anyakönyvi csoport anyakönyvvezetői az elmúlt időszakban 55 személy honosítása 

során működtek közre. Az elmúlt időszakban 17 házasságkötésre került sor szombati 

munkanapokon.  

 

 

Családtámogatási Iroda 

 

A beszámolóval érintett időszakban 3645 főszám és 5504 alszám iktatására került sor 

Irodára vonatkozásában. 



 

 

Fenti időszakban az alábbi segélytípusokban állapítottunk meg pénzbeli illetve 

természetbeni juttatást: 

 

 ápolási díj        7 fő 

 adósságcsökkentési támogatás     2 fő 

 önkormányzati átmeneti segély  631 fő 

 önkormányzati rendkívüli segély  303 fő 

 önkormányzati temetési segély    38 fő 

 babaköszöntő csomag     11 fő 

 nagykorúvá válók köszöntése    87 fő 

 100 évet betöltöttek köszöntése      1 fő 

 rendszeres gyermekvédelmi kedv. 179 család (313 gyerek) 

 foglalkozatást helyettesítő támogatás 207 fő 

 rendszeres szociális segély    10 fő 

 méltányos közgyógyellátás    26 fő 

 lakásfenntartási támogatás  279 fő 

 csepeli nevelési segély       4 fő 

 összesen:                                     1885 fő 
 

Köztemetés elrendelésére 8 esetben került sor, aktív korúak ellátását 347 fő esetében 

kellett megszüntetni a fenti időszakban. 

 

2013 decemberében 2197 gyermek részesült a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványban, melynek összege gyermekenként 

5.800,-Ft volt. 

 

2014. január 17-én és 2014. február 14-én 90 és 100 éves szépkorúakat köszöntött az 

irodavezető Ábel Attila alpolgármester úrral. 

 

 

Közbeszerzések 

 

- Útépítés II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás a Kbt. 76.§ (1) bekezdés b) 

pontja alapján eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy kizárólag 

érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.  
- Felnőtt és gyermekorvosi ügyelet tárgyban az eljárás eredményesen lezárult. Az 

eljárás nyertese az Inter Ambulance Zrt. 

- 3D laparoszkópos rendszer beszerzése tárgyban az eljárás eredményesen lezárult. 

Az eljárás nyertese az ANAMED Kft. lett. 

- Tóth Ilona Villamos energia beszerzése 2014. évre tárgyban az eljárás 

eredményesen lezárult. Az eljárás nyertese a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 

- Városgazda Zrt. villamos energia beszerzése 2014. évre tárgyban az eljárás 

eredményesen lezárult. Az eljárás nyertese a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. A 

szerződéskötés folyamatban. 

- Polgármesteri Hivatal részére Őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyban az eljárás 

eredményesen lezárult. Az eljárás nyertese a Prev-Info Kft. 

- Városgazda Zrt. részére Őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési 

eljárás keretében az ajánlattételi határidő lejártakor 2 ajánlat került benyújtásra. Az 

ajánlatok teljességvizsgálata folyamatban. 

 

 

 

 



 

 

 

- Informatikai és infokommunikációs eszközök, valamint mérési eszközök beszerzése 

tárgyban az eljárás I. része (Informatikai és infokommunikációs eszközök) 

eredményesen lezárult. Az eljárás nyertese a Deepblue System Kft. Az eljárás II. része 

(mérési eszközök beszerzése) a Kbt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy a II. rész vonatkozásában nem 

nyújtottak be ajánlatot. 

- Laboratóriumi eszközök, vegyszerek és vegyszerfülke beszerzése tárgyban az 

eljárás I. része (Laboratóriumi eszközök) a Kbt. 76.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot 

nyújtottak be. Az eljárás II. része (Vegyszerek) eredményesen zárult, az eljárás 

nyertese: SZKARABEUSZ Laboratóriumi Kft. A szerződéskötés folyamatban. Az eljárás 

III. része (vegyszerfülke) eredményesen zárult, az eljárás nyertese: Almus Pater 

Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. A szerződéskötés folyamatban. 

- Használt busz beszerzése tárgyban közbeszerzési eljárás 3 ajánlattevő 

meghívásával megindításra került. Az ajánlattételi határidő: 2014. február 27. napja. 

- Tervezői művezetés tárgyban közbeszerzési eljárás 3 ajánlattevő meghívásával 

megindításra került. Az ajánlattételi határidő: 2014. március 10. napja. 

- Szent Imre tér felújítása tárgyban nyílt közbeszerzési került megindításra. Az 

ajánlattételi határidő: 2014. március 20. napja. 

 

 

Előkészítés stádiumában lévő eljárások: 

 

-      Rendszámfelismerő rendszer kiépítése 

-      Útépítés és járdafelújítás 

- Honlap – Jedlik projekt keretében 

-      Nyilvánosság – Jedlik projekt keretében 

-      Tananyagfejlesztés – Jedlik projekt keretében 

-      Laboreszköz – Jedlik projekt keretében 

-      Mérési eszközök – Jedlik projekt keretében 

-      Budapest XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út 88-92. épületrész felújítása 

 
 

 

 

Budapest, 2014. február 21. 

 

 

        Kernné dr. Kulcsár Dóra 

         aljegyző 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL 

(2013. november 28.-2014. február 28.) 

 

A tárgyi időszakban a Főépítészi Iroda feladatkörével összefüggő fontosabb 

megbeszélések, események: 

 

2013. november 29. 

 

Mahart Container Center Kft. felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre 

vonatkozó, - védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés témájú 

közmeghallgatás Résztvevők: Nagyné Bácskay Nóra főépítész, Járainé Simon Ágnes, 

Balázs Zoltán, Putoczki Zsuzsanna 

 

2013. december 10.  

 

Budapest XXI. kerülete, Csepel területén című „KMOP-2.1.1/B-08-2008-0049” azonosító 

számú projekt, vállalások helyszíni ellenőrzésére környezeti fenntarthatóság 

vonatkozásában  

Résztvevő: Járainé Simon Ágnes 

 

2014. január 13.  

 

Helyszínelés a szelektív hulladékszigetek környékén 

Résztvevő: Járainé Simon Ágnes 

 

2014. január 16. 

 

Hulladékgazdálkodási rendezvény A finn fejlesztésű „molok” mélygyűjtésű 

hulladékgyűjtő rendszer ismertetése Helyszín: Finn Nagykövetség 

Résztvevő: Járainé Simon Ágnes 

 

2014 január 29. 

 

10-12-ig A városi és elővárosi személyhajózás fejlesztésének előkészítése 

megvalósíthatósági tanulmány 

Megbízó: BKK Zrt. 

Tervező Közlekedés Kft. 

A projekt jelenlegi állapotának bemutatása a Közlekedés Kft-nél 

Résztvevő: Járainé Simon Ágnes 



 

 

2014. február 7. 

 

8.00-11.00 Képviselő-testületi ülés 

A Főépítész Iroda előterjesztései:  

1.) Javaslat Budapest Csepel Középtávú Településfejlesztési Stratégiájára. 

Határozat szám: 23/2014. (II.07.) Kt 

 

2.) Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéről és Budapest Főváros Rendezési 

Szabályzatáról véleményalkotásra. 

           Határozat szám: 25/2014. (II.07.) Kt 

Az előterjesztések elfogadásra kerültek. 

 

2014. február 10. 

 

14.00-15.00 Eurovelo megbeszélés 

 

 

 

 

feladat felelős határidő 

eszközváltó pontokhoz a Kis-Duna liget (Pagony 

Kft.) terv vonatkozó részletének megküldése 

Dr. Polinszky Tibor 2014. február 

11-én kiküldve 

BKK fejlesztési elképzeléseinek megküldése Dr. Polinszky Tibor 2014. febr. 21. 

TSZT és FRSZ egyeztetési anyagához készített Kt. 

által elfogadott csepeli vélemény megküldése 

Dr. Polinszky Tibor 2014. febr. 14. 

az egyeztetés szerint elkészített anyag 

megküldése 

Ozsváth György 2014. márc. 19. 

 

 

Következő értekezlet tervezett időpontja: 2014. február 19-március 19. között 

egyeztetendő. 

 

A megbeszélés a 2014. január 9-i előzetes tájékoztatón jelzett kerületekkel történő 

egyeztetés folytatása. A nyomvonal-kijelölés csepeli szakaszára vonatkozó terv végleges 

határideje 2014. szeptember 1. A tervezés első szakaszában döntés előkészítő, 

nyomvonal-meghatározó tanulmányterv készül. Cél a lehetséges nyomvonalak kijelölése 

a tervet a BKK véleményezi. A nyomvonal alapvetően turisztikai jellegű, de figyelembe 

veszi a kerület életére napi szinten hatással lévő, közlekedési célú elemeket is. A terv 

jelenlegi ütemezés szerint 2020-ig tart. Résztvevők megállapították, hogy az egyeztetés 

Tárgy EuroVelo 6 kerékpáros nyomvonal döntés-előkészítő tanulmányterv 

Résztvevők (a mellékelt jelenléti ív szerint): 

Név Intézmény   

Dr. Polinszky Tibor Bp. XXI. Ker. Csepel Önk. PH   

Samu- Óvári Judit Bp. XXI. Ker. Csepel Önk. PH   

Hollainé Fekete Anna Bp. XXI. Ker. Csepel Önk. PH   

Balázs Zoltán Bp. XXI. Ker. Csepel Önk. PH   

Kiricsiné Kertész Erika Bp. XXI. Ker. Csepel Önk. PH   

Ozsváth György Tandem Kft. 
  

 

   

 

 

 

 



 

mindkét fél számára előremutató módon zajlott le, a Tandem kft. az elhangzottakat 

figyelembe vevő módon elkészíti a tervet. Megbízó február 19- március 19. között 

véleményezésre átadja és várható tervezői bemutató is. 

 

2014 február 13. 

 

14.30-15.30 Szabadkikötő Kerületi Szabályozási tervdokumentáció bemutatása Állami 

Főépítész részére dr. Nagy Béla tervező és az Önkormányzat részéről dr. Polinszky Tibor 

mb. főépítész, Majoros Ágnes ügyintéző. Az egyeztetés során a Szabadkikötő KSZT 

dokumentáció átadására kerül, a partnerségi egyeztetés közzétételére kerülő KSZT 

dokumentáció tartalmi követelményeinek tisztázására kerülnek. 

 

Résztvevők: dr. Polinszky Tibor, Majoros Ágnes 

 

Az időszakban további elvégzett feladatok: 

 

A tárgyi időszakban folyamatos többoldalú egyeztetést, konzultációt, levelezést, koordinációt, 

előkészítést igényeltek az alábbi feladatok:  

CSVÉSZ módosítása, Csepeli Városgazda által pályázatott telkek (210235/3, 210671/36, 205922) 

adásvételi szerződés előkészítésére a településrendezési feltételek biztosítatása (közreműködés 

előterjesztés előkészítésében), el nem fogadott KSZT- k (Szabadkikötő, Ófalu) lezárásának 

előkészítése, Fővárosi rendezési tervek véleményezése. 

A munka a Főépítész, Főépítészi Iroda munkatársainak együttes részvételét igényelte. 

 

Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség belföldi jogsegély kérelmeinek áttekintése 

környezetvédelmi szempontból. Környezeti hatásvizsgálati anyagok kerületi szempontú 

véleményezése. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezésének, megszüntetésének 

előkészítése. Intézkedések megtétele a házhoz menő hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 

lakossági kérésre. Levegőminőségi adatok, gyűjtése. Környezetvédelmi Alapállapot 

elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés Lakossági panaszok kivizsgálása. Felelőse: Járainé Simon 

Ágnes 

Zöldfelület-fejlesztéssel kapcsolatos ügyfélfogadás, ügyintézés, a helyszíni szemlék, 

egyeztetések emlékeztetőinek elkészítése. Kiemelt feladat a Tamariska-domb tanösvény 

határidőre történő megvalósítása, Daru-domb terveztetési feladat előkészítése (pályáztatás 

előkészítése, lebonyolítása, terv bemutatása) Felelőse: Kiricsiné Kertész Erika. 

 

Folyamatos volt a TAKARNET-es rendszerben a tulajdoni lapok nyomtatása. Felelőse: Balázs 

Zoltán. 

 

Tárgyi időszakban zavartalanul folyt az ügyfélfogadás személyesen, illetve telefonon, és a 

feladatok ellátásához szükséges helyszíni szemlék lefolytatása, továbbá megtörtént a kiemelt 

környezetvédelmi és területfejlesztési ügyekben a Tisztségviselők részére a tájékoztatás adása. 

Felelőse: főépítész, és munkatársai. 

 

Tervtanáccsal kapcsolatos véleményezési, előkészítő, illetve utófeladatok (terv-vizsgálat, 

jegyzőkönyv-összeállítás, tervtanácsi vélemények összeállítása) szervezési feladatok, 

kapcsolattartás a Tervtanács tagjaival, tervezőkkel, építtetőkkel, meghívók intézése. Az új 

jogszabályi környezet Településképi véleményezési eljárás 15 napos határideje miatt általában 

kéthetente ülésezik a Tervtanács, így ezeken az üléseken kevesebb a napirendi pont, mint a 

havi egy alkalommal tartandó ülés  esetén. Felelőse: Hollainé Fekete Anna. 

Főépítészi állásfoglalások az építéshatóság megkeresésére, a kerületet érintő 

településrendezési eszközök, koncepciók, stratégiák véleményezési eljárásában előkészítői: 

Hollainé Fekete Anna, Majoros Ágnes, Kiricsiné Kertész Erika, Járainé Simon Ágnes, Balázs 

Zoltán. Felelős: Nagyné Bácskay Nóra, Dr. Polinszky Tibor 

Építtetői és tervezői ügyfélfogadás, tervezési változatok e-mail megkeresések véleményezése  

Hollainé Fekete Anna. 



 

 

Több diplomamunkáját készítő végzős csepeli hallgató keresi meg főépítészt téma-választási 

javaslat, vagy helyszín kijelöléssel kapcsolatban, 1-2 konzultáció erejéig.  

 
Iroda munkatársai:  

 

dr. Polinszky Tibor mb. főépítész 2014. január 27-től 

Nagyné Bácskay Nóra, főépítész 

Balázs Zoltán, térinformatikai ügyintéző 

Járainé Simon Ágnes, környezetvédelmi-fejlesztési tanácsadó 

Kiricsiné Kertész Erika, főkertész 

Hollainé Fekete Anna, területrendezési ügyintéző 

Majoros Ágnes területrendezési ügyintéző 

Putoczki Zsuzsanna 2013. év közcélú foglalkoztatottként látja el feladatát 
 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. február 24. 

Dr. Polinszky Tibor 

mb. főépítész 
 

 

 



 

 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL 

(2013. november 28-i és 2014. március 4-i Kt. ülés) 

 

Az időszakban rendszeres feladatok: 

Tárgyi időszakban a hatósági, illetve önkormányzati hatósági eljárásokhoz kapcsolódó 

ügyintézés, az ügyfélfogadás – személyesen, illetve telefonon –, és a feladatok 

ellátásához szükséges helyszíni szemlék tartása rendben történt a Környezetvédelmi 

Csoport és a Közterületi Csoport feladatkörébe tartozó szakterületen egyaránt. 
 

Környezetvédelmi Csoport 

Hatósági tevékenységek összefoglalása 
Ügytípus Főszám (db) 

Belterületi növényvédelem és ellenőrzése       1 

Beszámolók jelentések       1 

Zajkibocsátással kapcsolatos ügyek       1 

Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, 

engedélyek 

    36 

Kutak létesítési, fennmaradási engedélye       1 

Környezet és természetvédelmi hatósági feladatok     37 

Állattartási, állatvédelmi ügyek      29 

Tájékoztatások       1    

2013. november 28-i és 2014. márciusi 4-i Kt. ülés 

közötti hatósági ügyek száma összesen: 

  107 

Állattartók és állatállomány nyilvántartása 

(ebösszeírás) 

1115    

 

Közterületi Csoport 

Önkormányzati hatósági tevékenységek összefoglalása 
Ügytípus Főszám (db) 

Közterület-bontási hozzájárulás   10 

Közútkezelői hozzájárulás   35 

Egyéb közútkezelői hozzájárulás    

Forgalomtechnikai ügyek   15 

Vasúti átjáró ügyek   

Útvonal engedélyek (túlméretes szerelvények)   

Közlekedési kártérítések     2 

Lakossági tájékoztatás, helyszíni bejárás, ellenőrzés   50 

Közterület-használati engedély (parkolók, pavilonok, 

konténer és építőanyag, árusítás, stb. mindösszesen) 

169 

2013. november 28-i és 2014. márciusi 4-i Kt. ülés közötti 

hatósági ügyek száma összesen: 

281 

 

 



 

 

A tárgyi időszakban az iroda feladatkörével összefüggő fontosabb események: 
 

2014. január 9.  

Az EURO Velo6 kerékpárhálózat fejlesztés tervezői egyeztetése történt a fővárosi Duna-

parti nyomvonal változatok kidolgozásához, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ kezdeményezésére. Részt vett: valamennyi érintett kerületi önkormányzat, az 

iroda részéről: Samu-Óvári Judit irodavezető. 
 

2014. február 10.  

A 2014. évre tervezett, és a kerületi közterületeket érintő közműfejlesztések koordinációja 

történt a BKK kezdeményezésére. Részt vett az iroda részéről: Molnár Imre közútkezelő 

ügyintéző. 
 

Az EURO Velo6 kerékpárhálózat fejlesztés előkészítésére előzetes tervezői egyeztetés 

történt az adatgyűjtés megkezdésére, a kerületi nyomvonal változatok kidolgozásához, 

a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által megbízott tervező cég 

kezdeményezésére. Részt vett az iroda részéről: Samu-Óvári Judit irodavezető. 
 

2014. február 25.  

Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítási célú felújítása kapcsán 

tervezett új kijelölt gyalogátkelőhelyek (Szent István utca - Kossuth Lajos utca 

csomópontban, Kossuth Lajos utca (McDonalds előtt) - Szent István utcai 

buszmegállótól északra) hatósági engedélyezési eljárása keretében helyszíni szemle a 

Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya 

kezdeményezésére. Részt vesz az iroda részéről: Samu-Óvári Judit irodavezető. 
 

Kiemelt feladatok 
 

Közterületi Csoport 

A közterületek rendjének és rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a 

Kerületi Közterület-felügyelettel közös helyszíni ellenőrzési és megelőzési célú bejáráson 

vett részt több alkalommal az iroda részéről: Szabó Róbert Csaba közterületi ügyintéző. 
 

A megvalósult Csepeli projekteknek a BKK-KÖZÚT-tal közös garanciális bejárása a tárgyi 

időszak alatt: 10 alkalommal történt. Részt vett az iroda részéről: Molnár Imre közútkezelő 

ügyintéző. 
 

Környezetvédelmi Csoport 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásának eleget 

téve Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2013. évben az ebösszeírást 

elvégezte, amely adatai alapján a helyi nyilvántartás összeállítása történhet. 2014. 

januártól vált önkormányzatunk számára elérhetővé a transzponderrel (mikrochippel) 

megjelölt ebek országos elektronikus adatbázisa, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (NÉBIH) üzemeltet. A törvény előírása szerint a helyi nyilvántartás és az 

országos nyilvántartás adatainak összevetése segíti az ebállomány egyedeinek 

azonosíthatóságát a szükséges ebrendészeti, illetve járványügyi intézkedésekhez. 

 

Budapest, 2014. február 24. 
   

             Samu-Óvári Judit 

                                 városrendezési irodavezető 



 

     

 
  

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

KKÉÉTT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTII  ÜÜLLÉÉSS  KKÖÖZZÖÖTTTT  EELLTTEELLTT  IIDDŐŐSSZZAAKKRRÓÓLL  

Intézményfelügyeleti Ágazat (szociális és egészségügyi terület) 

a 2013. november 28.-2014. február 28. között eltelt Kt. ülések közötti időszakról 

 

Az ágazat által végzett munkáról az alábbiakban adom meg tájékoztatásomat: 

 
 

 Részvétel az ágazatvezetői értekezleteken 

 Részvétel az intézményfelügyelet alá tartozó intézmények vezetői értekezletein 

(hetente) 

 Közreműködés a Szent István 217. felújítása kapcsán felmerült munkákban 

 Kerületi faadományok osztásának megszervezése 

 Kerületi ételadományok (karácsonyi, tavaszi) osztásának megszervezése 

 Különböző telephelyek bejárása (ÁMK, HSZI, TIESZ) 

 Közreműködés a központi 24 órás ügyelet elindításában 

 Közreműködés különböző jelentések elkészítésében  

 Közreműködés laparoszkóp és inkubátor beszerzésben 

 Közreműködés a 2014. évi költségvetés tervezésében 

 Háziorvosi ügyeleti fórum szervezése 

 Több előterjesztés előkészítése, elkészítése 

 Közreműködés lakossági megkeresések, bejelentések ügyintézésében 

 Különböző fórumokon való részvétel (kerületi, egyéb) 

 Egyebek 

 

Budapest, 2014. február 27.  

 

 

    Tisztelettel: 

  

       Szathmáry Ádám  

      szociális és egészségügyi referens 



 

 

 
  

  

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

KKÉÉTT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTII  ÜÜLLÉÉSS  KKÖÖZZÖÖTTTT  EELLTTEELLTT  IIDDŐŐSSZZAAKKRRÓÓLL  

Intézményfelügyeleti Ágazat (köznevelési terület) tájékoztatója 

a 2013. november 28.-2014. február 28. között eltelt Kt. ülések közötti időszakról 

 

A köznevelés területét érintő fontosabb kerületi szintű események, megbeszélések, 

rendezvények (külön nem említve a hivatal napi működéséhez kapcsolódó rendszeres 

tevékenységeket, különféle konzultációkat). 

 

01. 15. HSZI Gyermekjóléti Központ Gyermekvédelmet érintő törvényi változások 

ismertetése 

01. 21. Gyermekláncfű Óvoda A pedagógus kommunikációja – előadás, gyakorlatok 

01. 22. Gyermekláncfű Óvoda Repkény Tagóvoda Csepel Természetvédelmi értékei- 

helyszíni foglalkozás lehetőségei 

01.29. Csodakút Óvoda Bimbó Bontogató Tehetségműhely néptánc foglalkozása – a 

farsangi napokban 

02. 05. Hétszínvirág óvoda   A szabad az irányított játék a csoportokban az adott 

projektek bemutatásával. 

02.05. Aprajafalva Óvoda  SZMK értekezlet 

02.06. Tátika ÓvodaSzínházi előadás a csepeli Munkásotthonban 

02. 11. Napsugár Óvoda Mozgásfejlesztés, mozgásnevelés gyakorlata, tervezése, 

gyógypedagógus és óvodapedagógus együttműködésének lehetőségei integrált 

óvodai csoportokban  

02. 12. Népművészeti és Kézműves és Szivárvány Óvodák A kerületi gyermekvé-delmi 

dokumentáció rendszere. Esetmegbeszélés 

02. 17.  Aprajafalva Óvoda Nevelőtestületi megbeszélés 

02. 26. Hétszínvirág óvoda  Az SNI – ezen belül is az autizmussal küzdő - gyermekek 

bevonása a játékba, és a kompetencia alapú tanulási tevékenységbe 

 Aktuális ágazati feladatok voltak: 

- költségvetési beszámoló elkészítése 

-ágazati beszámoló elkészítése a 2012/2013-ban végzett munkáról az intézmények    

évesbeszámolói alapján 

-ágazati munkaterv elkészítése a 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan 

-az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása, 

pályázatfogadás  

-Díszdiplomák igénylése  

-Kitüntetési felterjesztések szakmai elismerésre 

-Bursa Hungarica pályázatok bírálata, pályázók értesítése adatszolgáltatás az alapkezelőnek 



 

 

 

 - Aktuális intézményi feladatok voltak: 

- pedagógiai programok felülvizsgálata 

- éves költségvetési beszámoló elkészítése 

- KIR adatszolgáltatás a HH/HHH gyermekekről 

- normatíva igénylés a 2014. évre 

- testületi előterjesztések elkészítése a   bizottsági és testületi ülésekre 

- Szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkező gyerekek felmérése 

- Szigetszentmiklóssal kötendő megállapodás felülvizsgálata, előkészítése 

- decemberi intézményi statisztika elkészítése 

- adatszolgáltatások a normatíva felméréshez, igényléshez 

- pedagógiai célú óvodai program lebonyolításában való közreműködés 

- tanköteles korúak felmérése 

- alapító okiratok kiegészítése 

- óvodavezetői pályázat kiírása, értékelése  

 

 

 

Budapest, 2014. január 24. 

 

    Tisztelettel: 

 

 

  Baldauf Myrtill s.k. 

  köznevelési referens 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

KKÉÉTT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTII  ÜÜLLÉÉSS  KKÖÖZZÖÖTTTT  EELLTTEELLTT  IIDDŐŐSSZZAAKKRRÓÓLL  

(2013. november – 2014. február) 

 

 

 

- Új FTP szerver beállítások elvégzése a hálózati szkenneléshez a Városépítési iroda és 

Főépítész iroda részére 

- Cafeteria rendszer áttelepítése az új szerverre és a régi PORTAL03 szerver lekapcsolása 

- Beléptető rendszer software licenc frissítése 

- Új számítógép konfigurációk kihelyezése (Családtámogatási Iroda, Főépítészi iroda, 

Városépítési iroda, Városgazdálkodási iroda, Szervezési Iroda) 

- Munkaállomások felhasználói igény szerinti áthelyezése, cseréje  

- Régi számítógépek részleges felújítása, újratelepítése, előkészítése és szükség szerinti 

beüzemelése 

- Nyomtató toner cserék, hibás tonerek kicserélése és a hiba megállapítása 

- GovSys ügyirat rendezések, hibák javítása, kilépő felhasználók iratrendezése, egyedi 

iktatási problémák megoldása 

- GovSys felhasználó jogosultság beállítások, új belépők csoportbeállításai 

- budapest21.hu e-mail csoportbeállítások, felhasználói adat módosítások jogosultság 

beállítások 

- VIPRE vírusirtó frissítés, szigorított szabályrendszer beállítása vírusincidens után, szerver 

beállítás, karbantartás 

- Egyedi szkennelések, mesterpéldány nyomtatások, és fájl konvertálások felhasználói 

kérések alapján 

- Testületi, bizottsági ülések és rendezvények technikai berendezése, technikusi jelenlét és 

támogatás biztosítása 

- COMPLEX CD Jogtár új telepítések, beállítások és frissítések beüzemelése 

- Microsoft O365 migrációs projekt folytatása és befejezése: 

- minden számítógép frissítése az O365 szolgáltatáshoz való csatlakozás biztosítása 

miatt 

- egységes Office 2007 telepítés és frissítés az O365 szolgáltatáshoz való csatlakozás 

biztosítása miatt 

- az O365-re történő átállás DNS beállításainak koordinálása  

- felhasználói postafiókok átállítása az O365 szolgáltatáshoz való csatlakozás 

biztosítása miatt 

- a régi MAIL01 szerver visszabontása és kikapcsolása 

- Szerverpark virtualizációs projekt folytatása: 

- FILE02 fájl- és alkalmazásszerver virtualizálása  

- GISPAN/TERINFO szerverek virtualizálása, a térinformatikai rendszer teljes 

áttelepítése az új szerverekre 

- Egyedi BFKH/NISZ/NTG hálózatbővítési, telepítési és egyéb speciális kiépítési igények 

megoldása a hivatalban a 2014. választásokra való előkészületekhez 

- Leltározásban való részvétel, kapcsolódó dokumentációk elkészítése 



 

- Felkészülés a gazdálkodási rendszer új moduljára: oktatáson részvétel, program telepítés, 

monitorok kihelyezése, rendszer beállítások munkaállomásokon, nyomtató beszerzés 

előkészítése 

- Választással kapcsolatos oktatás informatikai előkészítése, oktatáson részvétel, 

nyomtatások, rögzítési feladatok, eszközök, szavazókörök nyomtatóihoz tonerek 

beszerzése 

- Önkormányzati alapnyilvántartások BM rendszeréből adategyeztetésekhez kigyűjtések 

- Informatikai eszközök megrendelésének előkészítése, eszköz átvételek, számlák, üzembe 

helyezési dokumentumok adminisztrációja 

- csepel.hu hivatali anyagainak aktualizálása, feltöltési munkák 

- Egyedi nyomtatások elkészítése (emléklapok, oklevelek, adó és járulék listák) 

- Könyvelési program frissítése 

- Eszköznyilvántartó Sáfár program állományának (év végi zárás, ÉCS elszámolás) 

rendezése 

- Az integrált gazdálkodási rendszer adatállományának zárását megelőző adatrendezési 

feladatok elvégzése 

- Beléptető rendszer kártyakiosztásának és megvonásának informatikai kezelése 

- Nyomtató toner cserék, hibás tonerek kicserélése, nyomtató park karbantartás 

adminisztrációja 

- callcenter kialakítása, bútorok beszerzése, összeállítása  

- választási fénymásolók átvizsgálása 

- választással kapcsolatos felkészítésekre pogácsa beszerzése 

- részvétel a munkavédelmi szemlén a hivatal teljes területén 

- a hivatal épületének karácsonyi dekorációjának ügyintézése 

- lengyel delegáció programjaiban való részvétel 

- udvari parkolóba gépkocsi azonosító táblák készítetése   

- Városépítési Irodán költözés lebonyolítása 

- Szent István út 217-219. felújított rendelőintézet bútorigényének felmérése, 

beszerzése 

- selejtezett eszközök elszállításra való előkészítése, és a szállítás lebonyolítása 

- Rákóczi F. út. 88-90. iskola épületének udvarának, kertjének takarítása, rendbetétele 

- új kollégák beléptető kártyáinak elkészítése, jogosultság létrehozása 

- felmerülő ad hoc jellegű problémák azonnali megoldása 

- protokoll rendezvényekre virágok, teasütemények, irodaszerek beszerzése 

 

Budapest, 2014.02.24. 

 

 

                                                                   Tisztelettel: 

 

                                                                                               Trefán László 

                                                                                              ágazatvezető 

-  
 

 



 

 

 
 

 

T á j é k o z t a t ó 

 

(2013. november 28. és 2014. február 28. közötti időszakról) 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntésekről: 

 

A) A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 6.-7. §-ában 

meghatározottak alapján, polgármesteri tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó 

céltartalékok és általános felhasználásával, valamint az előirányzatok közötti 

átcsoportosításokkal kapcsolatban jelentjük: 

 

 A 46. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3924. sorszámú Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő 

költségek előirányzatából 1.042 eFt felhasználást engedélyezett, az 

Önkormányzat költségvetésébe a dologi előirányzat megemelésével (a XXI. 

kerületi iskolák 2013/2014-es tanévre vonatkozó sporteszközök beszerzésére). 

 A 47. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3924. sorszámú Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő 

költségek előirányzatából 228 eFt felhasználást engedélyezett, az Önkormányzat 

költségvetésébe a dologi előirányzat megemelésével (a Diákolimpiákra szalag, 

érem és emblémák vásárlására). 

 A 48. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3937. sorszámú Távhő hátralék fedezetére 1.910 eFt felhasználást 

engedélyezett az Önkormányzat költségvetésébe a dologi előirányzat 

(helyiséggazdálkodás) megemelésével. 

 A 49. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3916. sorszámú Egészségügyi szakmai minimumfeltételek biztosítása 

előirányzatból 500 eFt felhasználást engedélyezett, a Humán Szolgáltatások 

Igazgatósága költségvetésébe a dologi előirányzat megemelésével (5 db 

hűtőszekrény beszerzésére). 

 Az 50. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3924. sorszámú Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő 

költségek előirányzatából 165 eFt felhasználást engedélyezett, az Önkormányzat 

költségvetésébe a dologi előirányzat megemelésével (a 2013. december 21-i 

„Jég Disco” kiadásaira). 

 Az 51. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 7. § (1) bekezdésben 

meghatározottak alapján az következő átcsoportosítást engedélyezett: 

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítási maradványából 2.500 eFt-ot a dologi 

kiadásokra, a Sciamus Kft.-vel kötött szerződési kötelezettségekre. 



 

 Az 52. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (3) bekezdése alapján 

3991. sorszámú általános tartalék előirányzatból 8.445 eFt előirányzatot 

engedélyezett a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére egyéb felhalmozási 

kiadási előirányzat megemelésével (4D technológiájú készülék beszerzésére, 

valamint 2 db CG645 típusú digitális elektrokauter beszerzésére). 

 Az 53. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (3) bekezdése alapján 

3991. sorszámú általános tartalék előirányzatból 919 eFt előirányzatot 

engedélyezett az Önkormányzat költségvetése dologi kiadási előirányzatának 

megemelésével, a Nyírő József irodalmi verseny zsűrizéssel kapcsolatos 

kiadásaira. 

 Az 54. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (3) bekezdése alapján 

3991. sorszámú általános tartalék előirányzatból 681 eFt előirányzatot 

engedélyezett az Önkormányzat költségvetése dologi kiadási előirányzatának 

megemelésével, tervezési költségekre (Szent István út 232., Plútó u.- Rakéta u. 

csomópontnál, Késmárki u. – Határ u. csomópontnál gyalogos átkelőhelyek 

kialakításához). 

 Az 55. számú Polgármesteri Intézkedés keretében az Önkormányzati költségvetés 

dologi kiadásában lévő ún. külügyi keret terhére „Így főznek a polgármesterek” 

könyv kiadásának költségeire 224 eFt-ot engedélyezett. 

 Az 56. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (3) bekezdése alapján 

3991. sorszámú általános tartalék előirányzatból 41 eFt előirányzatot 

engedélyezett az Önkormányzat költségvetésébe a kerületi beruházások 

előirányzatának megemelésével (Teller Ede szobor költségeire). 

 Az 57. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3924. sorszámú Diáksport és szabadidős rendezvényeket érintő 

költségek előirányzatából 254 eFt felhasználást engedélyezett, az Önkormányzat 

költségvetésébe a dologi előirányzat megemelésével (csepeli általános iskolák 

és a Jedlik Ányos Gimnázium téli sportfoglalkoztatásához korcsolya bérlésére). 

 Az 58. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 7. § (1) bekezdésben 

meghatározottak alapján az következő átcsoportosítást engedélyezett az 

Önkormányzat költségvetése kiemelt előirányzatai között: dologi kiadásokat 

3.405 eFt-tal, a felújítási kiadásokat 8.850 eFt-tal megemelte és a működési célú 

pénzeszköz átadást áht-n kívülre előirányzatát 12.255 eFt-tal csökkentette, 

valamint „Strand víz lecsapolása” és a Szent Imre tér szabadidős pavilon 

kialakítása között 2.000 eFt-ot átcsoportosított. 

 Az 59. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3937. sorszámú Távhő hátralék fedezetére 462 eFt felhasználást 

engedélyezett az Önkormányzat költségvetésébe a dologi előirányzat 

(helyiséggazdálkodás) megemelésével. 

 A 60. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 7. § (1) bekezdésben 

meghatározottak alapján az következő átcsoportosítást engedélyezett az 

Önkormányzat költségvetése kiemelt előirányzatai között: dologi kiadásokat 613 

eFt-tal csökkentette, a beruházási kiadásokat 613 eFt-tal megemelte. 

 A 61. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 7. § (1) bekezdésben 

meghatározottak alapján az következő átcsoportosítást engedélyezett az 

Önkormányzat költségvetése kiemelt előirányzatai között: dologi kiadásokat 

1.409 eFt-tal, a működési célú pénzeszköz átadást áht-n kívülre előirányzatát 140 

eFt-tal csökkentette, a beruházási kiadások előirányzatát 140 eFt-tal, a felújítási 

kiadások előirányzatát 1.409 eFt-tal megemelte. 



 

  

 62. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés b) pontjában 

a 3917/a. sorszám alatti felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év 

jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye előirányzatból 1.812 eFt 

személyi juttatás és 490 eFt munkaadói járulékot engedélyezett a Gazdasági 

Szolgáltató Igazgatósága költségvetésébe történő átcsoportosítással. 

 A 63. számú Polgármesteri Intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés a) 

pontjában a 3930. sorszámú Bölcsődék és óvodák tisztasági csomag biztosítására 

tervezett előirányzat terhére a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság dologi 

kiadásainak megemelését 10.486 eFt-tal, engedélyezte. 

 64. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés b) pontjában 

a 3917/a. sorszám alatti felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év 

jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye előirányzatból 1.327 eFt 

személyi juttatás és 359 eFt munkaadói járulékot engedélyezett a Tóth Ilona 

Egészségügyi Szolgálat költségvetésébe történő átcsoportosítással. 

 65. számú Polgármesteri intézkedés keretében a 6. § (1) bekezdés b) pontjában 

a 3917/a. sorszám alatti felmentési időre jutó illetmény és végkielégítés, 40 év 

jogosultsági idővel rendelkezők felmentési illetménye előirányzatból 555 eFt 

személyi juttatás és 149 eFt munkaadói járulékot engedélyezett a Humán 

Szolgáltatások Igazgatósága költségvetésébe történő átcsoportosítással. 

 

 

A költségvetési rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretében: 

 

A) A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (7) 

bekezdésében meghatározottak alapján az elmúlt időszakban az alábbi központi 

költségvetési támogatásban részesült az önkormányzat: 

 

 2013. október és december havi bérkompenzációra biztosított pótelőirányzat 

25.340 eFt. 

 2013. októberi normatíva lemondás miatti elvonás 17.417 eFt, és a pótigénylés 

miatti többlettámogatás 8.160 eFt. 

 

 

B) A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) 

bekezdésében meghatározottak alapján, polgármester tájékoztatási kötelezettségi 

körébe tartozó betétbehelyezéssel kapcsolatban jelentjük: 

 

 2013. december 20-tól január 20-ig 1.000 millió Ft betétbehelyezése 3,11 %-os 

kamatfeltételekkel, a számlavezető OTP Bank Nyrt.-nél, mely visszautalásra 

került. 

 2013. december 16-tól 2014. január 17-ig 1.000 millió Ft betétbehelyezése 3,11 

%-os, január 16-tól február 16-ig 1.000 millió Ft betétbehelyezése 2,66 %-os és 

február 17-től március 20-ig 1.500 millió Ft 2,83 %-os kamatfeltételekkel, a 

számlavezető OTP Bank Nyrt.-nél. 

 

 

Budapest, 2014. február 28. 

 

        Halmos Istvánné sk. 

            ágazatvezető 



 

  

 



 

 
TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  

KKÉÉTT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTII  ÜÜLLÉÉSS  KKÖÖZZÖÖTTTT  EELLTTEELLTT  IIDDŐŐSSZZAAKKRRÓÓLL  

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

 két testületi ülés közötti időszakának beszámolója  

(2013. december – 2014. február) 

 

Városfenntartási divízió 

 

Hulladékgazdálkodási és útépítési osztály 

 

I. Fenntartási munkálatok 

 

Közútfenntartási feladatok 

Folyamatosan végezzük a kerület járdajavítási és kátyúzási munkáit.  

December – január- február hónapban elvégzett javítási munkáink:  

- Szent Imre téri Szczecin város emlékkiállítás murvás alapjának elkészítése 

- Kossuth L. út 100. előtti terület körül kerítése pollerrel 

- Puli sétány útsüllyedés javítás 

- Vénusz utca 2. szemben parkoló javítás 

- Kökörcsin u. árok melletti pollerezés 

- Rakéta utca 3 db pad áthelyezés 

- Tiborc utca földútjavítás 

- Mária K. utca 77. útsüllyedés javítás 

- Királyerdő utca 172. árokjavítás 

- Varjú u. 40. járdajavítás (aszfaltozásra előkészítve) 

- Gyöngyvirágos u. 11. járdajavítás (aszfaltozásra előkészítve) 

- Szent István út 217. orvosi rendelő parkoló kialakítás 

- Szent István út 217. orvosi rendelő csapadékvíz elvezetés kiépítése 

- Szent István út 234. alatti parkoló kiszélesítése, murvázása 

- Vágóhíd utcai Óvodánál parkolásra alkalmas hely kialakítása murvázással 

- Szentmiklósi úton 2 db árokásás 

- Szatmári utca 70. árokmélyítés 

- Meggyfa utca vízelvezetéshez ároképítés 

- Ölyv utca – Mária Királyné útja úton keresztben lévő folyóka rácstisztítás 

- AMK Nagy Imre emlékhely díszoszlopok elhelyezés  

- December végén elkészült a Kis-Duna part egy újabb felújított 1 km-es szakasza (Derby 

2000 Kft. végezte) 

 

Lefolyástalan területek víztelenítése 

 

Ebben a két hónapban csapadékvíz szállítás nem volt. Hó és síkosság mentesítés volt 

januárban. 



 

 

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok:  

 

Folyamatosan végezzük az illegálisan kihelyezett hulladék eltakarítási munkákat: 

 

Január – február hónapban folyamatosan érkeznek a közfoglalkoztatási programba részt vevő 

munkavállalók. A közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági 

feladatot látnak el a kerületben. 

 

 Szállítási feladat: 

 Zöldhulladék szállítás. 

 Építési törmelék elszállítás 

 Építőanyag szállítás 

 Egyéb szállítás 

 

 

Zöldterület fenntartási osztály 

 

I. Fenntartási munkálatok 

 

Parkfenntartás 

 

A Csepeli Városgazda Zrt. kezelésébe tartozó területen a parkfenntartási munkálatokat saját 

hatáskörben oldjuk meg. Ebben az időszakban legjellemzőbb tevékenyég a téli hó-, és 

síkosság-mentesítés; ezen kívül folyamatosan végezzük a szükséges téli és kora tavaszi 

munkálatokat. Lombgyűjtés, valamint cserje- és sövénymetszések zajlanak jelenleg a 

kerületben, az időjárás függvényében. Az alábbi területeken végzünk, vagy végeztünk 

parkfenntartási munkákat: Ady ltp., Városközpont, Béke tér ltp., Erdősor ltp., Simon Bolivár ltp., 

Szent László ltp., Csillagtelep, Királymajor és Bajcsy ltp., valamint a kiemelt terek, területek. 

 

Fasorfenntartás  

 

A Csepeli Városgazda Zrt. kezelésébe tartozó területen a fasorfenntartási feladatokat saját 

hatáskörben oldjuk meg a megfelelő személyi és műszaki jellegű háttér bevonásával. A 

lakossági bejelentések, valamint a fakivágási határozatok kötelezettségei mellett tervezett 

fasorfenntartást is végzünk a kerületben. Ezeken kívül 2013 őszén a Széchenyi István utcában és 

a Kölcsey utcában végeztünk utcasorfa rekonstrukciós tevékenységet, mely magába foglalja a 

fagallyazási, ifjítási és kivágási feladatokat, valamint a hiányzó egyedek pótlásaként faültetést 

is. 

 

 

Fapótlás  

 

A korábbi fapótlások során kiültetett fák fenntartását, és szükség esetén öntözését 

folyamatosan végezzük. 

A 2013. évi fapótlási munkálatok során ötszáz fa ültetését végeztük el saját hatáskörben. 

 

Erdőgazdálkodás 

 

2013. július 15-én a Csepeli Önkormányzat erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Az erdőgazdálkodói tevékenységet így Bp. XXI. kerület Csepeli Önkormányzata végzi a Pilisi 



 

Parkerdő Zrt. szakirányításával. Az erdőterületeken történő kivitelezési munkákat a Csepeli 

Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi. 

 

Növényvédelmi munkálatok 

 

2013. október végén, november elején sor került a platánfák őszi lemosó permetezésére. 

 

Egynyári növények beszerzése, ültetése és fenntartása 

 

A 2013. év során kiültetett egynyári virágágyásokat ősz folyamán felszámoltuk. 2014. május 

elején18.000 db egynyári növény kiültetését tervezzük. A virágágyások tervezése, előkészítése 

folyamatban van, mely magába foglalja a virágágyáshelyszínek felülvizsgálatát, esetleg újak 

kialakítását, a talaj lazítását és tápanyaggal (komposztált szarvasmarhatrágya és érett 

komposzt) történő dúsítását, szükség esetén a talajcserét és szegélyek felújítását. Néhány 

helyszínre 2013 őszén árvácskákat ültettünk, melyek fenntartását folyamatosan végezzük. 

 

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése  

 

A kerületben található 111 db. kutyapiszok ládát hetente üríti a vállalkozó, ez alól kivétel a nyári 

időszak (június 4-től  szept 2-ig), amikor hetente két alkalommal történik ürítés. Az öt helyszínen 

található kutyafuttatók takarítására kéthetente kerül sor, a nyári időszakban (június 1-től 

augusztus 3-ig) ennél sűrűbben havonta négyszer történik takarítás. 

 

Komposztálási program 

 

Az 573/2013.(IX.27.) számú Kt. határozat alapján bruttó 2.000 eFt-ot hagyott jóvá Budapest XXI. 

kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 27-i Képviselő-

testületi ülésen a komposztálási program folytatására. 150 db 640 literes, fedéllel ellátott, 

műanyag komposztládát szereztünk be. 2013. november 6-án megtartott komposztálási 

előadás után a ládákat kiosztottuk a lakosoknak, intézmények képviselőinek.  

 

 

II. Városgazdálkodási feladatok 

 

Köztéri órák üzemeltetése  

 

2006. április 01-én megkötött szerződés alapján a Táv-Com Kft. végezte 2013. december 31-ig a 

köztéri órák üzemeltetését. A Táv-Com Kft-nél történt tulajdonos váltás miatt az új tulajdonossal 

a szerződéskötés folyamatban van. 

 

Közkifolyó kutak díja  

 

A Fővárosi Vízművek Zrt. végzi határozatlan idejű szerződés szerint a közkifolyók üzemeltetését, 

mely szerint meghatározott műszaki norma alapján kell üzemeltetési díjat fizetni.  

 

 

Fejlesztési divízió 

 

Műszaki és karbantartási osztály 

 

Folyamatos, napi feladataink: 

-  a lakás és nem lakás célú ingatlanokon,- 

- az intézményeken,- 

- a közterületeken lévő karbantartási és fenntartási munkák, az üzemeltetési, műszaki 

feladatok elvégzése, 



 

- a játszóterek, dühöngők és a játszóeszközök szabványosítási feladatai, 

- a kerületben szervezett rendezvények lebonyolításában való részvétel 

- biztosítási események ügyintézése, felmérés utáni javítások elvégzése 

 

Elindított munkák: 

- Szent István út 170 Önkormányzati tulajdonú épület elektromos hálózat szétválasztása, 

fűtési rendszer kialakítása, riasztó rendszer telepítése. 

- Sport Szabadidő és Rendezvény központ (Hollandi u. 8) kerítésének festése  

- II. Rákóczi F. u. 93 – 105 lakóépület közös használatú tereinek festése. 

- Körzeti Megbízotti Irodák kialakítása a Dunadülő 3/a, Csikó stny 2., Nap u. 14. szám alatti 

önkormányzati helyiségekben 

- Eötvös Általános Iskola II. emeleti lány mosdójának felújítása 

- Hermann Ottó Általános Iskola lépcsőházának és folyosóinak festési munkái 

- Mansfeld P. 1-3 alatti önkormányzati épület szennyvíz alapvezetékének cseréje 

- a házi bekötő csatornák kivitelezésére vonatkozó pályázatos költségvetések készítése és 

fizetős költségvetések készítése 

- a házi bekötő csatornák kivitelezése (pályázatos és önköltséges kivitelezések), melyek 

jelentős része már elkészült 

 

Elkészült munkák: 

- Popieluszko emléktábla hely kialakítási munkálatai 

- Kék Általános Iskola földszinti mosdó felújítása 

- Karácsony Sándor Általános Iskola II. emeleti fiú mosdó felújítása 

- Kölcsey Általános Iskola kültéri padjainak javítása 

- Eötvös Általános Iskola melletti parkoló kapujának gyártása, beépítése 

- Jedlik Ányos Gimnázium gázvezeték javítása 

- Kölcsey Általános Iskola számítástechnikai  

- Csepeli Strand téli beüzemeléséhez kapcsolódó munkák 

- Csepeli Strandon lévő szauna beüzemelése 

- Csepeli Piac parkoló felöli bejáratánál lévő lépcsősorhoz korlát készítése 

- Védőrács készítése a Csepeli Piacra 

- Intézményekbe síkosság-mentesítő anyagok kiszállítása 

 

 

Beruházási Osztály 

 

Útépítés, csapadékvíz elvezetés 

 

2013. évi útépítési normatív támogatásból megvalósuló útépítés, csapadékvíz elvezetés. Kt 

határozat száma: 9/2013. (II. 28.) költségvetési rendelet  

Előirányzat: 108 491 eFt 

Sáska utca útépítés, csapadékvíz csatorna építés, Sáska utcai csapadékvíz kivezetés építés. A 

munkaterület vállalkozó részére átadásra került. Egy előleg számla került kifizetésre 12 788 eFt 

értékben. 

 

A Sás utcai útépítés. csapadékvíz elvezetés: 

Kt határozat száma: 9/2013. (II. 28.) költségvetési rendelet .  

Előirányzat: 26.906 eFt 

A kivitelezési megvalósul 26.828 eFt szerződéses összegből. A műszaki átadás-átvétele 

megtörtént. A Vállalkozó a számláját a szerződéses összegről még nem nyújtotta be. 

 



 

Útépítés kétoldali járdafelújítással (a Csepeli Konzultáció eredményeként) 

Kt határozat száma: 173/2013. (IV. 25.), 276/2013. (V.31.) 

Előirányzat: 190 500 eFt 

 

1. Ütem 

Szigetbecse u. (burkolatfelújítás) 

Szigethalom u. (burkolatfelújítás) 

Olt utca (Badacsonyi u. – Szentmiklósi u. között) 

Pozsonyi utca 

Retyezáti utca (Vezeték u. – Mária királyné útja között) 

Aradi vrt. útja (Vezeték u. – Cserháti u. között) 

Aradi vrt. útja (Szentmiklósi u. – Magyarádi u. között) 

 

A munkák szerződéssel lekötésre kerültek bruttó 174 323 eFt értékben. A munkaterület vállalkozó 

részére átadásra, az előlegszámla kifizetésre került. 

 

További tervezett útépítések kétoldali járdafelújítással (a Csepeli Konzultáció eredményeként) 

Kt határozat száma: 366/2013. (VI. 28.) 

Előirányzat: 175 000 eFt 

 

 

2. Ütem 

Nagykalapács utca burkolatfelújítás 

Fülemile utca (Mária királyné útja – Kondor utca között) 

Szajkó utca (Mária királyné útja – Kondor utca között) 

Párnás utca (Őz utca – Kondor utca között) 

Csókás utca (Mária királyné útja – Hollós utca között) 

Somlyói utca páratlan oldal járda felújítás 

A  közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll. 

 

3. Ütem 

Kt határozat száma: 455/2013 (VII. 18.) 

Előirányzat: 190 000 eFt  

Pálma utca (útépítés, járdafelújítás, csapadékvíz csatorna építés) 

Végrehajtási határidő 2014. május 31. 

 

4. Ütem 

Kt határozat száma: 577/2013. (IX.27.), módosításra került a 31/2014. (II.07.) Kt határozattal 

Tervezett előirányzat: 186 000 eFt 

 

Komáromi  utca (Szebeni utca -József Attila utca ), Szebeni utca (Komáromi utca-Kassai utca 

között) útépítés, járdafelújítás és csapadékvíz csatorna építés 

Virágos utca útépítés, járdafelújítás, csapadékvíz csatorna építés (4 000 eFt normatív 

támogatás az útépítésre) 

Végrehajtási határidő: 2014. december 31. 

 

5. ütem 

Útépítés 2014. évi normatív támogatás 

Kt határozat száma:  29/2014. (II.17.)  

Előirányzat: 135 408 eFt 

Végrehajtási határidő: 2014. szeptember 30. 

 Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u.10) 13 200 000 Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között) 

 Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között) 14 800 000 Vörösbegy utca (Mária Kné u. - Fácános u. között) 

 Vörösbegy utca (Mária Kné u. - Fácános u. között) 10 700 000 Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között) 

 Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között) 17 300 000 Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) 



 

 Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) 20 300 000 Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között) 

 Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között) 13 700 000 Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között) 

 Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)  Kopár utca (Retyezáti utca - Mária Kné u. között) 

 Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között) 23 118 000 Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között) 

 Virágos utca 4 000 000  

  135 418 000   

Kétoldali szakaszos járdafelújítás  

Kt határozat száma: 820/2013. (XII. 18.) melyet a 30/2014. (II.07.) Kt számú határozat módosított 

Előirányzat: 97 764 eFt 

 
Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u.10)  

 
Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között)  

 
Vörösbegy utca (Mária Kné u. - Fácános u. között)  

 
Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között)  

 
Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között)  

 
Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között)  

 
Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között)  

 

Kopár utca (Retyezáti utca - Mária Kné u. között) útépítés kétoldali 

szakaszos járda felújítással 
 

 
Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között)  

Emelt szintű útfelújítás 

A benyújtott ajánlat összege bruttó: 9 830 eFt. A szerződés aláírása folyamatban van. A 

kivitelezés előreláthatóan 2014. tavaszán készül, időjárástól függően. 

A beruházás során az alábbi utcák, útszakaszok felújítása történik meg: 

Aradi u. (Katona J. u. – József A. u.) 

Erdész u. (Liget u. – Damjanich u.) 

Kriván u. (Liptói u. – Kriván u. 12.) 

Aradi vrt. útja (Fátra u. – Tátra u.) 

Nyárfás u. (Borókás u. – Damjanich u.) 

Orsova u. (Szentmiklósi u. – Vihorlát u.) 

Páfrányos u. (Csalitos u. – Csalitos köz) 

Gólyahír u. (Damjanich u. – Csalitos u.) 

 

Víznyelők tervezése 

 

Csapadékvíz elvezetési gondokkal küzdő területekre víznyelők tervezésére 592 eFt került 

jóváhagyásra a Városgazda Zrt. 2013. évi költségvetésében az útfenntartási keret terhére. Kt 

határozat száma: 300/2012. (V.24.) A határidő 2014. február 28-ra módosult, a tervező az FCSM 

Zrt. által véleményezett tervdokumentációkat leszállította, számláját benyújtotta. 

 

 

Egyéb közterületi munkák: 

 

Csepeli gerincút I. ütem építése     

A Gerincút szabályozási vonalába eső földrészletek kialakítására vonatkozó határozati 

javaslatokat a Képviselő-testület jóváhagyta, a hatósági eljárások nagy részét lefolytatták, a 

telekalakítást engedélyező határozatok alapján a változásokat az ingatlan-nyilvántartási 

térképeken és tulajdoni lapokon átvezették. 

 

 

Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 441/2013. (VII. 18.) Kt. számú 

határozatával elfogadta a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XXI. Kerület belterület 



 

209927, 210039, 202788/69 és 209961/8 helyrajzi számú földrészletek Önkormányzati tulajdonba 

adásáról szóló előterjesztést. A Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

és az Önkormányzat között a megállapodás aláírásra került, mely alapján az illetékes 

ingatlanügyi hatóságnál a tulajdonjog bejegyzése iránti eljárást megindult. 

 

 

Mély utcai telekalakítás 

 

Budapest XXI. Kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest XXI. Kerület, belterület 

205922, 205920/3 és 205920/4 helyrajzi számú ingatlanok (természetben: Királyerdei Művelődési 

Ház melletti parkoló) telekhatár-rendezése céljából a telekalakítási eljárás megindult. 

 

 

Szent Imre téren létesítendő öntöző rendszer  

9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 

Előirányzat: 2 050 eFt 

Régészeti szolgáltatási szerződés került megkötésre 107 eFt értékben, az engedélyek 

beszerzésére, kiviteli tervek készítésére 1 994 eFt összegben kötöttünk szerződést. A kivitelezés és 

a geodéziai mérések elvégzésre kerültek, jelenleg a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás 

folyik. 

 

Izraelita imaház (gázbekötés) 

Kt határozat száma: 668/2013. (X.25.) 

Elosztó csatlakozási szerződés került megkötésre a FŐGÁZ Földgázelosztó Kft-vel bruttó 531 eFt 

értékben. A FŐGÁZ áremelése miatt további 55 eFt-ot hagyott jóvá a 9/2014. (I.20.) Kt 

határozat. 

 

179-es autóbusz útvonal módosítása (tervezés, engedélyeztetés) 

Rákóczi téren a Széchenyi István út és a Kolozsvári utca kereszteződésnél gyalogos átkelőhely 

(tervezés, engedélyeztetés)  

KT határozat: 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet, 138/2013. (IV.11.) 

A két feladat elvégzésére szerződést kötöttünk a Trió Terv Kft-vel, összesen bruttó 1 905 eFt 

értékben. A feladat elvégzésre, a számla benyújtásra került. 

A jogerős létesítési engedély birtokában a gyalogos-átkelőhely kivitelezésének a pályáztatását 

megkezdtük. 

 

Szabadtéri fitnesz park létesítése két helyszínen (Hollandi út és az RSD közötti zöld területen és a 

Daru domb közelében) 

Kt határozat száma: 202/2013. (IV.25.) 

Előirányzat: 8 500 eFt 

A meghívásos beszerzési eljárást a Bankó Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft nyerte el, a 

munka elkészült 2013. október 15-én bruttó 8 497 eFt értékben. Az ünnepélyes átadás 

november 7-én volt. Kivitelező a számláját benyújtotta. 

 

BMX pálya létesítése a Királymajorban (Dunadűlő u. és az RSD közötti zöld területen) 

Kt határozat száma: 275/2013. (V.31.) 

Előirányzat: 8 000 eFt 

A BMX pálya elkészült, a számlák beérkezetek, kifizetésre kerültek. 

 

Kossuth Lajos utca 115. (volt MDF székház) nyugdíjas házzá történő átalakítása (tervezés) 

Kt határozat száma: 642/2013. (X. 02.) 

Előirányzat: 4 000 eFt 

A nyertes ajánlattevővel (L.M.Art  Bt.) a szerződés megkötésre került 2 438 eFt összegben. A 

tervezési munka folyik. 

 

Közvilágítás  



 

 

Csille utca – Szent László út – Acélmű utca – Bordás utca által határolt terület 

Kék iskola – Kapos utca – Vezeték utca – Szent László út által határolt terület 

Varrógép utca – Szentmiklósi utca – Vezeték utca – Kapos utca által határol terület 

Fémmű utca – Kapos utca – Kék iskola – Szent László út által határolt terület 

Fémmű utca – Bordás utca – Szén utca – Mázoló utca által határolt terület 

Kt határozat száma: 137/2013. (IV.11.) 

A szerződés összege: 5 419 eFt. 

A tervezési és kivitelezési munka elkészült, számla befogadásra került. 

 

Bajcsy Zsilinszky út 60/C. előtti járda  

Kt határozat száma: 365/2013. (VI.28.) 

A szerződés összege: 478 eFt 

A tervezési és kivitelezési munka elkészült, műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

 

Huzal utca 14. – Mázoló utca sarok 

Kt határozat száma: 644/2013. (X. 02.) 

A szerződés összege: 597 eFt 

A szerződés aláírásra került a BDK Kft-vel. A tervezési munka megkezdődött. 

 

Medve utca 18-28.,  Kárpáti utca (Szentmiklósi u. – Gyimesi u. között), Fűz utca. 

Kt határozat száma: 821/2013. (XII. 18.) 

Előirányzat:  2 323 eFt. 

A szerződés aláírása a BDK Kft-vel folyamatban van. 

 

A Csepeli út kiszélesítésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges, földmérő által 

készített változási vázrajzok elkészítése, és földhivatali beadása a 2014. évben teljesül. A 

megbízási díj összege: 2 090 eFt. 

 

Gyalogos átkelőhely építése három helyszínen a Plútó utca (Rakéta utcánál), a Késmárki utca 

(körforgalomnál) és a Szent István út 232. számnál. A gyalogos átkelőhelyek a BKK Zrt 

beruházásában épülnek meg, Önkormányzatunk költsége 681 eFt, a tervfelhasználási jogok 

átadására, illetve a létesítési engedélyek hosszabbítására..  

 

A Szent Imre téri pavilonsor kiviteli terveinek elkészítésére a K.S Stúdió Kft. kapott megbízást 6 

541 eFt értékben. Kt határozat száma: 537/2013. (IX.27.). A munka elkészült, a számla 

befogadásra került. 

 

Intézményi felújítási munkák állása 

Jedlik Ányos Gimnázium Öveges program TÁMOP-3.1.3.-11/2 pályázat 

9/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

A 2012-ben benyújtott pályázatot a Támogató Szervezet elfogadta, a Támogatási 

Szerződést megkötöttük.  

A pályázat építészeti részének megtervezéséhez (kiviteli tervek) elkészítésére meghívásos 

eljárás eredményeképpen kiválasztottuk a K.S Stúdió Kft-t. A szerződés összege: 1 880 eFt, a 

szerződés alapján a tervező a kiviteli terveket elkészítette, a számla kifizetésre került. 

A kivitelezés közbeszerzési eljárása eredményesen zárult.  

A kiviteli szerződést az Intech Kft és Astra-Model Kft közös ajánlattevővel megkötöttük.  A 

szerződéses összeg: bruttó: 46 982 eFt.  

Az építési beruházás folyamatban van. 

 

 

 

Aprajafalva Óvoda bővítése:  

Kt határozat száma: 72/2012 (II. 23.) 



 

A projektmenedzseri feladatokra, ill. tervezési költségekre 10 526 eFt került elfogadásra. 

A MAG Zrt. az Aprajafalva Óvoda bővítésével kapcsolatos pályázatunkat 2012. április 5-én 

befogadta. Pályázatunkat az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program 

Támogatási rendszeréhez benyújtott „Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában” 

című KMOP-4.6.1-11-2012-0012 jelű pályázatán a Regionális Operatív Program Irányító 

Hatóság vezetője 200 000 eFt összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 

Az 1. sz. kifizetési kérelem (tervezés és projektmenedzseri munka) a Támogató Szervezet felé 

benyújtásra került. 

Az Támogatási Szerződés 1. sz. módosítására is sor került a kivitelezési munka kezdési 

határidejének változása miatt. 

 A vállalkozási szerződés a BOLAX Kft-vel megkötésre került bruttó 202 565 eFt értékben. A 

munkaterület átadására 2013. november 15-én került sor, a kivitelezési munka folyamatban 

van. 

 

Hat nevelési intézmény épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció 

előkészítési, tervezési feladat) 

Kt határozat száma: 529/2009. (IX.22.), 303/2010. (V. 18.), 585/2012. (X. 25.), 376/2012. (VI.28.) 

Az előkészítésre elfogadott előirányzat: 20 320 eFt 

Az előkészítés alapján a várható megtérülésre tekintettel 2x3 intézmény pályáztatásáról 

született döntés: 

 Egyesített Bölcsődék (Rákóczi tér) 

 Hétszínvirág Óvoda-Nevelési tanácsadó (Kiss J. altb. u. 10-12.) 

 Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. altb. u. 22-26.) 

 

 Erdősor-Festő utcai Óvoda (Erdősor u. 110-112.) 

 Napsugár Óvoda (Vágóhíd u. 55-57.) 

 Játéksziget Óvoda (Jupiter u. 24/a.) 

A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására meghívásos eljárással választottuk ki a 

Bluefield Kft-t.  

Két szerződés került aláírásra 3 950 eFt + ÁFA, ill. 3 900 eFt + ÁFA értékben. 

 

A Kft adatszolgáltatási igényeit folyamatosan teljesítve a pályázati anyagok elkészültek és 

február 11-én beadásra került a „KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés három csepeli 

nevelési intézményben” és a „KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés három csepeli 

óvodában” című pályázataink. 

 

A Támogató Szervezet a beküldött pályázatokat formai okok miatt nem fogadta be, ez ellen 

kifogással éltünk melyre megérkezett a válasz: álláspontjukat fenntartják, a kifogást elbírálás 

céljából az NFÜ-höz továbbították. Az NFÜ a kifogásainkat elfogadta, a pályázatokat 

befogadták. 

Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013. szeptember 12-én 

kelt levelében 15 napos határidővel hiánypótlást kért. 

A hiánypótlást határidőn belül benyújtottuk.  

Házi bekötő csatornák megvalósítása 

 

Gyermekláncfű Óvoda és tagóvodái (Fenyves utca 28, és Repkény utca 86.) A feladat 

finanszírozásának forrása a Környezetvédelmi Alap. 

Kt határozat: 26/2014. (II.7.) 

Előirányzat: 3 000 eFt 

A tervezési munkák folyamatban vannak. 

 

II. Rákóczi Ferenc általános iskola gáz üzemre történő átállása 

 



 

Kt határozat száma: 535/2011. (VI.1.), 379/2012. (VI.28.) 

A II. Rákóczi Ferenc általános iskola fűtése jelenleg távfűtéssel van megoldva. A földgáz üzemű 

fűtésre történő átállás érdekében a Fővárosi Gázművek elvi hozzájárulását beszereztük. 

A fűtés energiahordozó váltással való korszerűsítésének megtervezését pályázat alapján 

kiválasztott épületgépész tervező (ROTUNDA Kft)  elvégezte. A szerződés összege: 1 440 eFt. A 

tervek, a szükséges engedélyek és hozzájárulások birtokában a gáz üzemű fűtésre történő 

átállás kivitelezési pályáztatásának előkészítése folyamatban van. A tervező számlája késedelmi 

kötbérrel csökkentve bruttó 1.009 eFt összegben befogadásra került. 

 

Szent István út 217. alatti orvosi rendelő felújítása 

Kt határozat száma. 628/2012.(XI.29.) 

Előirányzat: 130 000 eFt 

A rendelő felújítási terveit pályázat alapján kiválasztott tervezőkkel készíttettük el. A kivitelezési 

munkát közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelező (Mozaik Kft) végezte, a munka elkészült, a 

műszaki átadás-átvétel 2013. december 23-án lezárult.  

Költségek: tetőfelújítás: 8 345 eFt, gépészeti tervezés: 2 857 eFt, építész tervezési feladatok:  

1 257 eFt, kerítés felújítása: 1 538 eFt , rendelő-felújítás kivitelezése: 80 194 eFt, kertészet: 1 485 

eFt. 

A felújított épületet üzemeltetésre a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának átadtuk. 

 

 

Egyéb munkák: 

Ingatlan-nyilvántartás 

 

A Csepeli Városgazda Zrt. Beruházási Osztálya az Önkormányzat Városépítési Irodájával 

szorosan együttműködve folyamatosan végzi az önkormányzati ingatlan-nyilvántartás 

rendezését. A feladat elvégzése geodéta, tervező és ügyvéd bevonásával történik. 

 

Tulajdonosi hozzájárulás 

 

2011. április hónaptól kezdődően az önkormányzati feladatok közül a tulajdonosi hozzájárulások 

kiadásának előkészítése osztályunk feladata lett.  

A feladatot folyamatosan ellátjuk. 

 

 

 

Egyéb beruházások, fejlesztések: 

 

A Beruházási osztály a vezetőség részéről megfogalmazott távlati beruházások, fejlesztések 

előkészítését végzi. Helyszíni szemlék, közmű helyzet feltérképezés, költségbecslések készítése, a 

Szabályozási tervvel történő egyezőség és a tulajdonviszonyok vizsgálata. A saját fizikai 

állománnyal megvalósuló nagyobb felújítások felmérését, előkészítését elvégzi.  

 

 

 

Városfejlesztési osztály 

 

 

1. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) 

program 

Az Ady projekt záró csomagját a Közreműködő Szervezet 2013.10.14-én jóváhagyta, így 

a fenntartási időszak 2013.10.15-én megkezdődött, melyről értesítettük a konzorciumi 

partnereket.  



 

A projekt fenntartási időtartama: 2013.10.15-2018.10.14. Az első projekt fenntartási 

jelentés tárgyidőszaka: 2013.10.15 - 2014.10.14, jelentés benyújtásának határideje: 

2014.10.29.  

A ProRégió Ügynökség adatszolgáltatást kért a projekt eredményes közbeszerzési 

eljárásairól, melyet 2014.02.12-én teljesítettünk.   

2. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) 

program  

A projekt sikeres megvalósítása érdekében egyezető megbeszélések zajlanak a 

konzorciumi tagok és szakmai támogatók részvételével, és a felmerülő kérdések 

ügyében állandó kapcsolatot tartunk a Közreműködő Szervezettel.  

A Többfunkciós sportcélú létesítmény építési munkálatai befejeződtek, az átadás-átvételi 

eljárás 2013. november 15-én lezárult. A sportterem eszközökkel történő felszerelését az 

eszközök szállítója november 30-val bezárólag elvégezte.  

A többcélú terem használatbavételi engedélyének megszerzése céljából a szükséges 

hivatali eljárásokat megindítottuk, a szakhatósági bejárások 2014 februárjában 

megtörténtek.  

Több egyeztetést tartottunk a terem programjainak megvalósításával kapcsolatban a 

Burattino Iskola képviselőivel. A teremben dolgozó szakemberek 2013 decemberétől 

megkezdték a projekt szakmai előkészítő munkáját. A terem használatbavételi 

engedélyének megszerzéséig kezdeményeztük a foglalkozások alternatív helyszíneken 

történő megkezdését az 50. sz. változásbejelentésben, melyet 2014.02.20-án jóváhagyott 

a Közreműködő Szervezet.  

Elkészült a létesítmény ingatlanhasználati szerződése, melynek aláírása folyamatban van.  

A Domino Tanoda és a Többcélú terem eszközeinek átadás-átvétele leltárba vétellel 

megtörtént. 

A közterület felújítások műszaki átadás-átvételi eljárása lezárult 2013. december 

hónapban. 

A szociális és közösségfejlesztő programok a Burattino Iskolában, a Csepeli Munkásotthon 

Alapítványnál, a Domino Tanodában, a Lajtha László Általános Iskolában és a 

Hétszínvirág Óvodában folyamatosak.  

A projekt megvalósításában közreműködő szakértőkkel (jogász, műszaki ellenőr, 

könyvvizsgáló, stb.) történő kapcsolattartás folyamatos, munkájukat a konzorcium 

igényeinek, és az uniós eljárásrendeknek megfelelően látják el. 

A tárgyidőszakban benyújtásra került az 6. számú Támogatási Szerződésmódosítási 

kérelem hiánypótlása, a dokumentum jóváhagyásra került és 2014. január 15. napján 

lépett hatályba.  

Elfogadásra került a 4. sz. Projekt Előrehaladási Jelentés, mely a 2013.05.16 - 2013.11.15 

időszakról adott számot. 

Ebben az időszakban elfogadásra kerültek a 38. és 40. számú kifizetési kérelmek, illetve 

benyújtottuk a 42. számú önkormányzati elszámolást. Jelen időszakban összesen 

8.585.580 Ft kifizetése történt a konzorciumi partnerek felé. A teljes projektben eddig 

494.883.102 Ft kifizetése történt meg az elszámolások szerint.  

A 2013.10.30-ai helyszíni szemle hiánypótlását 2014 decemberében teljesítettük a 

Programalap csomag aktualizálásával.  

A Programalap – kisösszegű pályázati rendszer – megvalósításával kapcsolatban 

folyamatos egyezetést folytattunk a Közreműködős Szervezettel, melynek eredménye 

hogy átdolgozásra kerültek az útmutatók és kiírások. Az új felhívások 2014.02.10-én 

jelentek meg, melyhez kapcsolódóan tájékoztatató délutánt tartottunk 2014.02.19-én a 



 

DOMINO Tanodában civil szervezetek részére.  A pályázatok benyújtási határideje 

2014.03.12-e.  

A konzorciumi tagok számára minden szakmai támogatást megadunk, amely vállalt 

feladataik uniós eljárásrendnek való megfelelését, illetve a szerződéseik jogi és pénzügyi 

vonatkozásait takarják.  

A projekt weboldala elérhető a www.csepelkapuja.hu címen.  

 

3. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 

jelű) program  

A projekt sikeres és eredményes megvalósítása érdekében folyamatos a kapcsolattartás 

a Közreműködő Szervettel (ProRegio Ügynökség) és a Konzorciumi Partnerekkel. 

A Közreműködő Szervezet felé – kiemelt projekt lévén – kétheti rendszerességgel írásbeli 

jelentést nyújtunk be a projekt előrehaladásáról, valamint a ROP-2013-06 utasítása szerinti 

havi szintű személyes beszámolóval, valamint a megvalósulási dokumentációk 

bemutatásával is eleget kell tennünk az ellenőrzési követelményeknek.  

 

Kétheti jelentések időpontjai a tárgyidőszakban: 2013.12.09., 2014.01.08., 2014.01.20., 

2014.02.03., 2014.02.17. 

A havi ellenőrzések időpontjai a tárgyidőszakban: 2013.12.03., 2014.01.08., 2014.02.07.   

 

A változásbejelentések vonatkozásában elfogadásra kerültek a 14-17. számú 

dokumentumok. 

 

A vállalt építési beruházások közbeszerzési eljárásainak előkészítése megtörtént:  

- A II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti épület földszintjének felújítása 

vonatkozásában a közbeszerzési eljárás kiírás előtt van. A felújításhoz kapcsolódó tűzi 

víz rendszerfejlesztés műszaki tervei elkészültek, a közműszolgáltató hozzájárulásával 

együtt. 

- A zöldterületi infrastruktúrafejlesztés (Szent Imre tér felújítása) tárgyú közbeszerzési 

eljárás dokumentuma kiírás előtt van.  A műszaki tervek szakhatóságok általi 

elfogadása megtörtént.  

Minkét közbeszerzési eljárás esetében a hirdetmény feladásra került 2014.02.21-én. 

 

Mindkét építés beruházás vonatkozásában bevonásra került műszaki ellenőr szakértő, 

akikkel szintén folyamatos a kapcsolattartás. 

 

Az „iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet képviselőivel több ízben 

szermélyes egyeztetést tartottunk. A közbeszerzési szakértő által előkészített 

dokumentáció és a műszaki tervek birtokában 2013. december 6. napján megindításra 

került a közbeszerzési hirdetmény megjelenésével. 2014.02.05-ig, az ajánlattételi 

határidőig ajánlatok érkeztek, melyek bírálata megtörtént, a hiánypótlási felhívás 

kiküldése folyamatban van. 

 

Az alternatív utcai mentorálást a négy mentor folyamatosan végzi 2013 novemberétől. 

Tárgyidőszakban több mint 150 fővel történt kapcsolatfelvétel. A mentorok jelenléte 

folyamatos az akcióterületen és irodájukban (Kossuth Lajos utca 76. sz. alatt, 143 m). 

Szakmai együttműködést alakítottak ki a Csepelen működő oktatási, szociális, 

egészségügyi és karitatív feladatokat ellátó szervezetekkel. 

 

A Budapest Esély konzorciumi partner által megvalósuló munkaerő-piaci beilleszkedést és 

iskolai felzárkóztatást elősegítő tevékenység kapcsán résztvevők kiválasztása zajlott 2013. 

december 09. és 13. között. Kiválasztásra került a projektben részt vevő 45 fő, amiről a 

http://www.csepelkapuja.hu/


 

jelentkezők december 16. és 20. között írásban, és telefonon keresztül is tájékoztatva 

lettek.  

A kiválasztott résztvevőkkel 2014. január elején megkötésre kerültek, az együttműködési 

megállapodások. A mentorok a bevont ügyfelekkel közösen készítették az egyéni 

fejlesztési terveket. További egyeztetések zajlottak a Munkaügyi központtal a bevont 

ügyfeleink kapcsán.  A pszichológus megkezdte a projektbe bevont fiatalok pszichés 

státuszának felmérését. Valamint a korábban kiválasztásra került, de végül nem bevont 

ügyfelek helyére zajlott a jelentkezők meghallgatása, valamint az újabb körben 

kiválasztott jelentkezőkkel a szerződéskötés.  

 

A Karácsony Sándor Általános Iskolában folyamatosan zajlanak az iskolai munkarendhez 

igazodva a tehetséggondozási és felzárkóztatási programok. 

A tárgyidőszakban jóváhagyásra került 4. számú kifizetési kérelem illetve a 2. számú 

Időszakos Beszámoló, így a projektben az önkormányzat 15.511.136 Ft-ot számolt el az 

előleg terhére.    

Benyújtottuk a 6. és 7. sz. kifizetési kérelmet és a 3. számú Időszakos Beszámolót, melynek 

hiánypótlási felhívását és a tisztázó kérdésekre adott válaszokat 2014.02.20-án nyújtottuk 

be.  

 

A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítását kezdeményeztük, melynek hiánypótlását 

elvégeztük, így a Közreműködő Szervezet válaszára, jóváhagyására várunk.  

 

A Programalap – kisösszegű pályázati rendszer – megvalósításával kapcsolatban 

folyamatos egyezetést folytattunk a Közreműködős Szervezettel, melynek eredménye 

hogy átdolgozásra kerültek az útmutatók és kiírások. Az új felhívások 2014.02.10-én 

jelentek meg, melyhez kapcsolódóan tájékoztatató délutánt tartottunk 2014.02.19-én a 

DOMINO Tanodában civil szervezetek részére.  A pályázatok benyújtási határideje 

2014.03.12-e.  

A projekt megvalósításában közreműködő szakértőkkel (jogász, műszaki ellenőr, 

közbeszerzési szakértő, stb.) történő kapcsolattartás folyamatos, munkájukat a 

konzorcium igényeinek, és az uniós eljárásrendeknek megfelelően látják el. 

A projekt weboldala elérhető a http://www.csepeldelilakokozpont.hu címen.  

 

4. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 

azonosító számú projekt)  

A projekt megvalósítása 2013. 06. 03-án megkezdődött, melynek kedvezményezettjei 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Budapesti XXI. Tankerülete.  

Közbeszerzési eljárás lefolyását követően megkezdődött a kémiai labor építési 

beruházása, melynek várható befejezése 2014 áprilisa.  

A fejlesztésben érintett eszközbeszerzési eljárások lezajlottak, azonban ezek egy-egy része 

eredménytelenség miatt újból meghirdetésre kerül. 

A „honlap és digitális dokumentálás”, „nyilvánosság és kommunikáció” valamint 

„tananyagfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárások előkészítése befejeződött. Várható 

megjelenésük március elején várható. 

Megkötésre került a tanárok képzési szerződése, mely alapján az oktatás 2014 

februárjában elkezdődött. A képzésen a Jedlik Ányos Gimnázium és további 10 

együttműködő iskola tanárai vesznek részt. A képzések befejezése előreláthatólag 2014 

augusztusában várható. 

http://www.csepeldelilakokozpont.hu/


 

Megkötésre került a könyvvizsgálói szerződés, mely alapján Csepel Önkormányzatánál és 

a KLIK XXI. tankerületénél (mint konzorciumi partnernél) is könyvvizsgálat került 

lefolytatásra. 

Az ESZA Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet 2014. február 26-án tart helyszíni 

ellenőrzést a projekt megvalósítására vonatkozóan. 

A laborban lévő bútorok beszerzésére vonatkozó szerződés is aláírásra került 2014. 

február 7-én, mely alapján a gyártás is megkezdődött. 

 

Budapest, 2014. február 24. 

 

 

      Jászay Enikő 

              vezetői asszisztens 



 

 

     

 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

                   KÖZTERÜLET-FELÜGYELETE 
                 IGAZGATÓ 

 

 
  Iktatószám:140/2014.                                                 
 

 

 

Dr. Szeles Gábor jegyző úr! 

 

 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

 

Jelentem, hogy a térfigyelő kamera rendszert 2013.12.04-én állították üzembe. Az eltelt 

időszak alatt a mai napig mind a 45 telepített kamera üzemel. Karbantartás javításra ez 

idáig nem volt szükség. Az állomány megismerte a kamera kezelését szükséges 

mentéseket végrehajtja, amelyek az adatvédelmi törvényeknek leírtaknak 

megfelelnek.  

 

A rendelkezésre álló idő alatt: 

 

- a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi osztály kérésére 16 esetben 

mentettünk ki és adtuk át részükre a felvételeket. 

- a BRFK Közbiztonsági Szervek Közlekedésrendészeti Főosztály részére 2 esetben 

mentettünk ki és adtuk át részükre, közlekedési balesetről készített felvételeket. 

 

A leírtakat összegezve megállapítható, hogy a kamerák (45 db) megfelelő helyeken 

vannak felszerelve, azok többsége un. járőrszolgálatban 360 fokos teljes fordulatra 

vannak állítva. 

 

 

 

Budapest, 2014-02-13 

                                                     

        

     Tisztelettel: 

 

Sághi Jenő 

sk. 



 

  

TÁJÉKOZTATÓ 

KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL 

(2013. november 28.-2014. február 28.) 

 

 

A Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság saját hatáskörben hozott döntései: 

 

2013. november 25. 

 

- személyi térítési díj ügyben méltányossági kérelemről 

- versenytárgyalási felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról 

- a gyermekétkeztetés szociális támogatására felhasználható keretösszegek 

megállapításáról 

- az óvodák nyári nyitva tartási rendjéről 

- a 2008. évi „egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának 

támogatása” című pályázati kiíráshoz kapcsolódva a vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatások visszavonásáról két társasház esetében (a 

szerződéskötést a pályázók nem kezdeményezték) 

- a 2007. évi ”Városrehabilitáció” pályázati kiíráshoz kapcsolódva önkormányzati 

támogatások visszavonásáról öt társasház esetében (a szerződéskötést a 

pályázók nem kezdeményezték) 

- a 2010. évi ”Városrehabilitáció” pályázati kiíráshoz kapcsolódva önkormányzati 

támogatások visszavonásáról két társasház esetében (a pályázatok nem feleltek 

meg a Fővárosi Közgyűlés Bizottságai által kiírt pályázaton) 

- a 2007. évi önkormányzat által kiírt „egycsatornás gyűjtőkémények (termofor 

kémények) és az egyedi kémények felújításának támogatása” című pályázati 

kiírással kapcsolatban egy társasház esetében visszatérítendő kamatmentes 

kölcsön és 7 társasház esetében vissza nem térítendő támogatások 

visszavonásáról (a szerződéskötést a pályázók nem kezdeményezték) 

- a 2006. évi „az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítése, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának 

támogatása” kiíráshoz kapcsolódva vissza nem térítendő önkormányzati 

támogatás visszavonásáról egy társasház esetében (a szerződéskötést a pályázó 

nem kezdeményezte) 

 
2013. december 4. 

 

- a kerületi általános iskolák felvételi körzetének véleményezéséről 

 
2014. január 14. 

 

- a 2009. évi „Zöld Beruházási Rendszer - Klímabarát Panel Alprogram” kiíráshoz 

kapcsolódva vissza nem térítendő önkormányzati támogatás ügyben módosította a 

támogatási összegeket egy társasház esetében  



 

TÁJÉKOZTATÓ 

KÉT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTT ELTELT IDŐSZAKRÓL 

(2013. november 28.-2014. február 28.) 

 

Sportesemények 

 

2013. december 
 

 

 

1. Kerületi Diákolimpia versenyek: 
 

 

Rendező: 
 

- Mikulás Óvodás vetélkedő  2013. december 4.   ÁMK 

- Játékos sportverseny  2013.december 10  ÁMK 

-Labdarúgás IV. kcs   2013.december 17.  Eötvös 

 
 

 

Két testület közötti sportesemények 

2014. január 
 

 

1.Kerületi Diákolimpia versenyek 
Rendező: 

 

 

 

- Terematlétika      2014.január 14.   ÁMK 

- Úszás       2014.január 21-22.   Jedlik 

- Torna      2014.január 29.   Kazinczy 

 

Két testület közötti sportesemények 

2014. február  
 

 

- Grundbirkózás    2014. február 4.    Kazinczy 

- Kosárlabda III. kcs. fiú  2014. február 5-6.    Vermes 

- Kosárlabda III. Kcs. lány  2014. február 12-13-14-15.   Vermes 

- Kosárlabda IV. kcs fiú  2014. febr. 19-20-21.   Vermes 

- Kosárlabda IV. kcs. lány  2014. február 26-27-28-29.   Vermes 

 
 

Budapest, 2014. február 

 

 

 

Márkusz Bernadett 

sportreferens 
 


