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KEDVES CSEPELIEK!
Önkormányzatunk mai összetételében 2014 őszén kezdte meg működését az itt élők 
bizalmából. Mára a ciklus félidejéhez érkeztünk, illő tehát számot adnunk az eddig 
elvégzett munkáról. 

Minden csepeli, legyen idős vagy fiatal, saját szemével láthatja és személyesen 
érezheti, hogy kerületünk az elmúlt években új erőre kapott. Kemény munkával 
sikerült magunk mögött hagyni a rendszerváltást követő évtizedek súlyos terheit. Az 
összefogás mellett döntöttünk és mára Csepelt újra lendületbe hoztuk. Szüleink 
örökségét tovább visszük, a múltat megbecsülve a közös holnapot építjük. Az itt élők 
számára munkahelyet, biztonságot, nyugdíjas-, gyermek- és családbarát ellátást, 
rendezett környezetet, boldog mindennapokat, igazi otthont teremtünk. 

Az önkormányzati ciklus feléhez érkezve, szeretnénk most egy csokorra valót 
bemutatni Önöknek az együtt elért eredményekből.

Csepeliként mindannyian büszkén húzhatjuk ki magunkat: 
közös jövőnk a sikerről szól! 

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

       MEGFORDÍTOTTUK A TRENDET: EGYRE TÖBB 
PÉNZ JUT CSEPELI FEJLESZTÉSEKRE
2010-ben Csepel még súlyos terhekkel küzdött, mínusz 4 milliárd 
forint adósságban fuldokolt a kerület. 2014-re a hátrányt ledolgoztuk, 
a mínuszt pluszba fordítottuk. A felelős gazdálkodás révén 
azóta nemhogy nem apad tovább, hanem évről évre gyarapszik a 
csepeliek közös kasszája. 2017-ben már 4 milliárd forint pénzügyi 
tartalékkal indult az év. Ez megfelelő alap ahhoz, hogy az itt élők 
számára legfontosabb célokat gondos tervezéssel, lépésről lépésre 
valóra váltsuk.
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       ÖT KILOMÉTEREN SZÉPÜLT MEG 
A KIS-DUNA-PART
Folytattuk a népszerű Kis-Duna-part rendbetételét és korszerűsí tését, 
hogy a barátságos és rendezett környezetben kikapcsolódni, sportolni 
vágyó csepeliek újra birtokba vehessék azt. A partmenti felújított sétány 
immár a Dagi Vendéglőig tart, az utat 5 km hosszan 257 db energia-
takarékos, távfelügyelt LED lámpa világítja meg, ezzel is garantálva 
mindannyiunk biztonságát. Olimpiai bajnokunk emlékét őrizve, a part-
szakasz a jövőben a Kolonics György sétány nevet viselheti.

       ZÖLDEBB LESZ A VÁROSKÖZPONT
A csepeli városközpont nagy átalakulás előtt áll a 
környezetbarát gondolat jegyében. A Kossuth Lajos 
utcai üzletközpontok szürke épülettömbjeinek 
megújítására ötletpályázatot írtunk ki, itt egy 
kényelmes és barátságos szolgáltatónegyed 
alakulhat ki. Ma még nehéz elképzelni, de annál 
kellemesebb meglepetés lesz, hogy a Szent Imre téri 
buszpályaudvar helyére egy hatalmas zöld parkot 
tervezünk játszótérrel, padokkal, kikapcsolódási, 
pihenési lehetőséggel, minden csepeli örömére.

       ÚJJÁSZÜLETNEK CSEPEL PARKJAI
Egyre több közteret, parkot sikerül újjávarázsolnunk. Megújult a Szent 
Imre tér, a Duna utcában új parkot alakítottunk ki, a Béke téren lévő 
Olvasó munkás szobrot és a körülötte lévő parkot is fel fogjuk újítani. 
Hamarosan indul a Rákóczi Kert és a volt Napközis Tábor területének 
fejlesztése, valamint tovább épül-szépül a Daru-domb és környezete is.

       IGÉNYES KÖRNYEZET A LAKÓTELEPEKEN IS
Az elmúlt években 3 megújult lakótelepet is átadtunk az itt élőknek. Az Ady-
lakótelep, Csepel Kapuja és Csepel Belvárosa is újjászületett. A lakótelepeken 
élő családok immár szebb, korszerűbb, energiatakarékosabb otthonokba 
térhetnek haza. A megújulás kívülről és belülről is megtörtént. A panelépületek 
külső megjelenése és az őket körülvevő parkok igényesebb, rendezettebb 
látványa nemcsak az itt élők, hanem minden csepeli általános közérzetét javítja.

       ENERGIATAKARÉKOS 
OTTHONOK 
200 CSALÁDNAK
Az állami támogatással megvalósuló Otthon Melege Programban 
Önkormányzatunk segítségével 2016-tól mintegy 200 kerületi család 
alakíthatta át energiatakarékosabbá társasházi lakását és élhet 
komfortosabb, melegebb, olcsóbb fenntartású otthonokban.

MEGSZÉPÜL A KÖRNYEZET

Közösségi tervezéssel születik újjá a Rákóczi Kert

Újjáépül a volt Napközis Tábor

Lakáskorszerűsítéssel sokat 
spórolhatnak a csepeli családok 
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A Daru-domb és környezete tovább szépül



Sok újdonság várja a kicsiket Csepel játszóterein 
és az óvodák udvarán

Népszerű a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület focisulija 

2 ÉVES A CSEPELI 
GYERMEKSZIGET PROGRAM

       ÖNKORMÁNYZATI FOCISULI: 
FIATAL TEHETSÉGEK, NAGY SIKEREK
2015 őszétől minden csepeli gyermeknek biztosítjuk a sportolás 
lehetőségét. Kedvezményes focisulit indítottunk az Önkormányzat 
támogatásával. Az anyagi terhek átvállalásával a nehezebb 
helyzetű családok kis tehetségeit kiemelten támogatjuk. Legyen 
a sport mindenkié! A Csepel Utánpótlás Sportegyesület aktív 
részvételével 2017-ben már másodszor kerül megrendezésre a 
Székely-Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna. Erdélyből és 
a hazai versenyekről is egyre több, fényesen csillogó éremmel és 
kupával térnek haza kis focistáink. Legyünk büszkék rájuk!

       A BALATONON 
TÁBOROZHATNAK 
A RÁSZORULÓ GYERMEKEK
Elhoztuk Csepelre az állami Erzsébet-tábor 
programot, melynek keretében minden 
évben 50-150 kerületi gyermek nyaralhat 
térítésmentesen a Balaton partján. Ez a 
lehetőség 2013-tól összesen 380 gyermek 
számára hozta el a víz és a napfény 
boldogságát.

JÁTSZÓTÉR- ÉS JÁTSZÓUDVAR-
FELÚJÍTÁSOK 2015–2017-BEN

27
új játszótér

8
új óvodai játszóudvar

+

       KALÓZHAJÓ A DUNA-PARTON
A Kis-Duna-parti Kalózhajós játszótér és szabadidőpark 
különösen fontos, hiszen Csepelen ez az első játszótér, amely a 
mozgáskorlátozott gyermekek számára is játéklehetőséget 
biztosít. Külön büszkeség, hogy a népszerű kalózhajó és a 
játszóterek változatos fajátékainak nagy része az Önkormányzat 
saját faipari műhelyében készült.

A népszerű kalózhajó csak egy a rengeteg 
új csepeli fa játékeszköz közül

       35 MEGÚJULÓ JÁTSZÓTÉR 
ÉS ÓVODAUDVAR
Szívügyünk a gyermekek jövője! Ezért 
indítottuk útnak 2015-ben a Csepeli 
Gyermeksziget Programot, nagy 
lendületet adva a kerületi gyermekbarát 
fejlesztéseknek. 2015–2016-ban összesen 
21 játszó teret és óvodai játszóudvart 
alakítottunk át és újítottunk fel korszerű, 
vidám és biztonságos, a mai igényeknek 
mindenben megfelelő játékokkal, 
építészeti és műszaki megoldásokkal. 
2017-ben újabb 14 helyszínen folytatódik 
a megújulás.



       KEVESEBB 
A BŰNCSELEKMÉNY
Sok a tennivaló, de egyre érezhetőbb 
a kerület közbiztonságának javulása. 
A rendőrségi számok magukért 
beszélnek. 2013–2016 között a 
személy gépkocsi-lopások 83%-kal, 
a lakásbetörések 41%-kal, a rongálások 
40%-kal csökkentek.

       TÖBB RENDŐR AZ UTCÁKON
A csepeliek biztonsága érdekében Önkormányzatunk évi 126 millió 
forinttal támogatja a kerületi rendőrséget, így még több rendőr lehet az 
utcákon. Terepjárókat, motorokat vásároltunk rendőreinknek, melyekkel 
Csepel minden zugába bármikor még gyorsabban eljuthatnak.

       KAMERARENDSZER VIGYÁZ A BIZTONSÁGRA
Biztonsági térfigyelő kamerarendszert telepítettünk a kerület több 
frekventált pontjára: a Csepeli Piacra, a Csepeli Strandfürdő, a Csepeli 
Szurkolói Aréna területére és a Tamariska-dombra, és kiépült egy 
átfogó rendszámfelismerő rendszer is, ami radikálisan megfékezte a 
csepeli gépkocsilopásokat.

JAVUL A KÖZBIZTONSÁG

Autókkal, motorokkal szereli fel a rendőrséget 
az Önkormányzat
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vigyázzák Csepelt

       MELEG ÉTKEZÉS A SZÜNIDŐBEN IS
Önkormányzatunk támogatásával közel 300 gyermek részesül meleg 
étkezésben a nyári szünet idején minden munkanapon. 2016-tól 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az ingyenes 
szünidei étkezést a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben is 
biztosítjuk.

       INGYENES JÁTSZÓHÁZ MINDENKINEK
2015-től ingyenes játszóházat nyitottunk a Szent Imre téren, a volt 
II. Rákóczi Ferenc Iskola épületében, ahol fejlesztő játékok, csúszda, 
mászóka, hinta és különböző gyermek és felnőtt foglalkozások, 
játékos angol, babamasszázs, szülésfelkészítő, bölcsődei felkészítő 
csoportok várják díjmentesen az érdeklődőket. 

Színes játékok, gazdag programok 
a kerületi gyermekeknek

       SÓBARLANG A GYERMEKEKNEK
A Bóbita Óvoda udvarán feltárt régi óvóhelyet átalakítottuk és a kerü-
leti óvodáscsoportok számára ingyenesen látogatható sóbarlangot 
alakítottunk ki a felújított környezetben.

Bunkerből lett sószobában lesznek
 egészségesebbek a csepeli óvodások



MUNKAHELYEKET TEREMTÜNK

A közúti hídelem is megújul a Gubacsi-hídon

       ÚJ MUNKAHELYEK 
SZÁZAIT HOZZUK CSEPELRE
Egyre több, az önkormányzattal partnerként együttműködő, itt 
munkahelyeket teremtő céget, gyárat, üzemet üdvözölhetünk a 
kerületben, kezdve az elektronikai és informatikai vállalatoktól 
az autóalkatrész-kereskedelmen és a logisztikán át egészen 
akár a csokoládégyártásig. A termelésük helyszíneként Csepelt 
választó cégek nemcsak munkahelyeket teremtenek a 
kerületiek számára, de jelentős adóbevételekkel gazdagítják 
a közvagyont, és mágneshatásként további más cégeket is 
Csepelre vonzanak.

       500 MILLIÓ FORINTOS 
KÖZÉRDEKŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS
A gazdaságfejlesztés új csepeli modelljének 
jó példája az a közérdekű együttműködési 
megállapodás, melyet Önkormányzatunk 
2016-ban kötött a Csepelre új otthonaként 
tekintő nemzetközi logisztikai vállalattal, a 
METRANS Konténer Kft.-vel. A cég vállalta, 
hogy új munkahelyeket hoz a kerületbe, 
beszállítói lehetőségeket teremt a csepeli 
vállalkozások számára, tevékenységét 
a környezet és a helyben élők érdekeire 
figyelemmel végzi. Nemzetközi üzleti 
kapcsolatain keresztül aktívan részt vesz 
további befektetők Csepelre vonzásában, 
és mindezen felül félmilliárd forint 
összegű közérdekű támogatással segíti 
a kerület közlekedésfejlesztését és 
gazdaságélénkítését.

       FOLYTATJUK AZ ÚTÉPÍTÉSEKET
Sokakat régóta zavart már a kerületi utak 
minősége. Ezért megkezdtük és 2017-ben is 
gőzerővel folytatjuk az útfelújításokat. 
2014–2016 között újabb 2 km aszfaltburkolat, 
3,5 km járda, 2 km csapadékvíz-csatorna épült 
ki vagy újult meg a kerületben.

       ÚJJÁÉPÜL A TELJES 
GUBACSI-HÍD
Megszereztük hozzá a kormányzati 
támo gatást, így felújításra kerülhet a 
leromlott állapotú Gubacsi-híd közúti 
és vasúti oldala egyaránt, sőt egy 
harmadik, új kerékpáros híd is megépül 
a jelenlegi két híd mellett. A beruházás 
előkészítése megkezdődött, a kivitelezés 
jövő októbertől indulhat.

FEJLŐDIK A KÖZLEKEDÉS

       KERÉKPÁRÚTON CSEPELRŐL LŐRINCRE
Csepel csatlakozott ahhoz a dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztéshez is, melynek révén a XXI–XXIII–XVIII. 
kerületeket összekötő közel 23 km hosszú összefüggő kerékpárhálózat jön létre. A tervezett nyomvonal 
csepeli szakasza a Szent Imre térről indul majd déli irányba.

Egyre több nemzetközi beruházás érkezik Csepelre

2017-ben is folytatódnak az út- és járdaépítések



       NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK 
ÉS RENDKÍVÜLI FOGADÓÓRÁK A DUNÁN
A nyugdíjas hajókirándulások a nagy sikerre tekintettel 2017-ben is folytatód-
nak! Több ezer csepeli nyugdíjas vesz részt évről évre az Önkormányzat dunai 
hajókirándulásain. Eddig 3500 csepeli nyugdíjast, egyedülállókat és párban vagy 
társasággal érkezőket láttunk vendégül Európa legszebb folyóján. A hullámok, 
a napsütés, a panoráma és a vidám időtöltés mellett népszerűek a múltidéző 
meghitt emlékezések és a kerületi vezetőkkel folytatott kötetlen beszélgetések is.

       IDŐSEK KLUBJA ÉS NYUGDÍJASHÁZ: 
SZÍNES PROGRAMOK DÍJMENTESEN
A kerületben élő idősek számára létrehoztuk a Csepeli Nyugdíjasházat, egy 
olyan közösségi helyet, ami csak és kizárólag a nyugdíjasoké, értük van, nekik 
létesült. Emellett a művelődési házak termeit az egész kerületben díjmentesen 
vehetik igénybe a helyi nyugdíjasklubok és -szervezetek. Egyre többeknek 
szereznek örömet az Idősek Klubja programsorozat ingyenes rendezvényei, 
a senior tánc, az idősek tornája, az irodalmi délután, a nótakör, az egészségügyi 
és természetgyógyász előadássorozat, a masszázs vagy éppen a nyugdíjas 
kézműves foglalkozás.

       IDŐSEKNEK INGYENES A STRANDFÜRDŐ
A Csepeli Strandfürdőben a kerületi nyugdíjasok számára ingyenes 
időszakokat vezettünk be. Nyáron megújult környezettel, télen fűtött, 
sátorkupolával fedett medencével várjuk az egészséges életmódra, 
testi-lelki kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyó csepeli időseket.

       ÉLJEN AZ IFJÚ PÁR!
Önkormányzatunk minden Csepelen 
házasságkötésre készülő jegyespár-
nak ajándékcsomaggal és emléklappal 
kedveskedik. Ezzel kívánunk a kerületiek 
nevében sok boldogságot és nyújtunk át hasznos 
útravalót a fiatalok elkövetkező közös életére.

       AKADÁLYMENTESEN CSEPELEN
A kerületi járdaépítések és felújítások során külön 
figyelünk az akadálymentesítésre. 2016-ban aka-
dálymentessé alakítottuk át a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási helyiségeit is, így szolgáltatásainkat 
mozgásukban korlátozott személyek is gond nélkül 
igénybe tudják venni.

       ÉLELMISZER ÉS FRISS GYÜMÖLCS 
A RÁSZORULÓKNAK
Senkit nem hagyunk az út szélén! Önkormányzatunk minden negyedévben közel 400 
családnak ad át tartós élelmiszercsomagot. A két ünnep közötti téli időszakban főtt 
étellel segítjük a rászorulókat. A minden csepeli által igénybe vehető önkormányzati 
burgonya- és gyümölcsosztásainkat is sokan várják. 2014 óta 7000 zsáknyi, összes-
en 35 tonna burgonyához és 10 tonna 
ajándék gyümölcshöz juthattak hozzá 
díjmentesen a kerületiek.

Új nyugdíjasházat avattunk

Ingyenes kikapcsolódás időseknek 
a Csepeli Strandfürdőben

Zene és tánc a nyugdíjas 
hajókirándulásokon

Meleg étellel is segítjük a rászorulókat

GONDOSKODÁS KORHATÁR NÉLKÜLMUNKAHELYEKET TEREMTÜNK



ÚJ MŰFÜVES FUTBALL-
PÁLYÁK CSEPELEN

2014–2016-BAN MEGÉPÜLT
	Csepeli Sport, Szabadidő 
 és  Rendezvény Központ  
	Katona József Általános Iskola
	Lajtha László Általános Iskola
	Nagy Imre ÁMK

2017-RE TERVEZZÜK
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola
	Vermes Miklós Általános Iskola

       ÚJ ORVOSI GÉPEK ÉS MŰSZEREK 
A kerület lakói számára fontos a helyben elérhető, jól felszerelt és széles körű 
orvosi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi ellátás. Önkormányzatunk több 
tízmillió forintos támogatásával folyamatos az új orvosi gépek és műszerek 
beszerzése: felső kategóriás ultrahang berendezés a radiológián, a foniátriai 
szakrendelés teljes felszerelése, új Holter-monitor rendszer a ritmuszavarok 
és az alvási apnoe vizsgálatára, dióda lézer az érsebészeti beavatkozásokhoz, 
új fizikoterápiás készülékek, köztük csontbetegségek kezelésére is alkalmas 
lézerberendezés. 

       ÚJ SZAKRENDELÉSEK 
Az orvosi hiányszakmákban is sikerült megőriznünk a legfontosabb szakellá-
tásokat, sőt új szakrendeléseket is indítottunk a kerületben. Újra van trau-
matológiai ellátás Csepelen. A korábbi éjszakai, hétvégi ügyeleti rendszert 24 
órás ügyelet váltotta fel. Beindult a gyermeksebészet, a gyermekradiológia és 
gyermekultrahang. Egyre népszerűbb a „babamozi” és a helyben elérhető vér-
vételi pont is. Érsebészeti rendelés indult, ahol lehetőség van lézeres sebészeti 
beavatkozásokra is, és országosan kiemelkedő a cukorbetegség és érbetegségek 
szövődményeinek megelőzését célzó vizsgálatunk.

       CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA
2016-ban különleges közösségi térrel gazdagodott a ke-
rület. Egyedi tervek alapján felépült a Csepeli Szurkolói 
Aréna. A megkapóan egyedi hangulatú Arénában csepeli-
ek ezrei szurkoltak közösen a labdarúgó EB-n bravúrosan 
szereplő magyar válogatottért. Az olimpia heteiben pedig 
újra egy ütemre dobbanhatott megannyi csepeli szív. A 
Csepeli Szurkolói Aréna sokszínű közösségi helyszín: 
rendszeresen ad otthont színes kulturális 
és szórakoztató eseményeknek is, a mini 
vidámparktól, Hevesi Tamás koncertjén át, 
a nemzetközi táncbemutatóig vagy 
éppen a Magyar Dráma Napjáig.

ÚJRA LENDÜLETBEN A CSEPELI SPORT

AZ EGÉSZSÉGES CSEPELÉRT

Teltházas siker a Csepeli Arénában

Széles körű gyermekgyógyászati 
ellátás érhető el Csepelen

Új eszközök segítik a gyógyítást

       MŰFÜVES PÁLYÁK A FOCI SZERELMESEINEK
Csepel büszke futballhagyományai ma is tovább élnek. A népszerű 
sportnak egyre többen, egyre jobb körülmények között hódolhatnak. 
Önkormányzatunk és az MLSZ összefogásában 2014–2016 között a 
kerületben négy helyszínen is új műfüves futballpálya épült, 2017-
ben pedig további két új műfüves pálya várható, összesen közel 5000 
négyzetméternyi területen.



       JÉGPÁLYA CSEPEL SZÍVÉBEN
Folytatva a korábbi évek sikerét, a téli 
időszakban új helyszínen, Csepel szívében várja 
a jeges kikapcsolódásra vágyókat a közkedvelt 
korcsolyapálya. A belépők kedvezményesek, 
a csepeli iskolai csoportok ingyen korizhatnak. 
A különleges, 150 méter hosszú jégfolyosóval 
összekapcsolt 25x30 méteres korcsolyapálya 
a bécsi jégpálya kicsinyített mása. A csepeli 
jégpályát 2016-ban Budapest egyik legjobb téli 
szórakozási helyszínévé választották.

       SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT 
A KIS-DUNA-PARTON
2016-ra fejeztük be a Hollandi úti Sport, Szabadidő és Rendez-
vény Központ felújítását. A különleges természeti adottságokkal 
rendelkező Kis-Duna-parton fekvő megújult létesítmény nyaranta 
főleg napközis táborként működik, de rendezvényeknek, iskolai és 
családi sportnapoknak, alkotótáboroknak, gólyatáboroknak, feszti-
váloknak is gyakorta helyt ad. A területen lehetőség nyílik tenisze-
zésre, strandröplabdázásra, hajótárolásra és csónakbérlésre is.

       KORSZERŰSÖDIK 
A CSEPELI KÉZILABDA 
CSARNOK
A Csepeli Diáksport Egyesülettel együtt-
működve hamarosan megkezdjük 
a Nagy Imre ÁMK melletti Kézilabda 
Csarnok felújítását is, amelyet a Magyar 
Kézilabda Szövetség támogatásával és 
önkormányzati önerővel valósítunk meg.

ÚJRA LENDÜLETBEN A CSEPELI SPORT

       PROGRAMKAVALKÁD EGÉSZ ÉVBEN
A megszokott csepeli programkavalkád az elmúlt években is tovább 
folytatódott: a Csepeli Disznótor, a Csepeli Farsang, Csepel 
Napja, szabadtéri koncertek és rendezvények várják egész 
évben a közösségi és kulturális élményekre szomjazó csepelieket 
minden korosztályból. 2014-től kerületünk bekapcsolódott a 
Múzeumok Majálisa programsorozatba, és a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjteményben megnyílt a „Csepel és a gyár története” című 
állandó kiállítás is.

       ZENÉBEN IS ÉRTÉKET 
TEREMTÜNK
Nagy büszkeségünk, hogy a méltán híres 
Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós-
zenekar mellett megalakult a Csepeli 
Szimfonikus Zenekar is, mely bemutat-
kozó koncertjét 2016 őszén a budapesti 
Stefánia Palotában adta. Mindkét klasszi-
kus nagyzenekarunk a kerület kulturális  
életét gazdagítja és messze röpíti Csepel 
hírnevét az országban és a nagyvilágban. 

HAGYOMÁNY, ZENE, KULTÚRA
Szélesedik a komolyzenei 
kínálat Csepelen is

Sokszínű programok 12 hónapon át

Budapest egyik legsikeresebb jégpályája 
várja a csepelieket a téli hónapokban


