
BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 20-án (csütörtökön) 9,00 
órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon rendezvénytermében (1211 Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. 
földszint) megtartott üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Tóth Mihály   polgármester 

Orosz Ferenc  alpolgármester 
   Horváth Gyula   alpolgármester 
      

Ábel Attila, Balogh Ernő, Balogh Ilona, Bartha Károly, Borbély Lénárd, 
Bátky Endre, Borka-Szász Tamás, dr. Borsány György, Dobák István, 
Gárday Balázs, Gergely István, Glavanov Miklós, Gócza Dániel, dr. Gulyás 
Gábor, Kál Károly, dr. Kiss B. Mihály, Morovik Attila, Németh Szilárd, 
Podolák Sándor, Szuhai Erika, Takács József, Tóth János, Vincze Miklós, 
Zanati Béla, Zupkó János. 
 

Távol maradó:  Polyákné Hajas Ilona 
   

Összesen:  29 képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 

dr. Szeles Gábor   jegyző 
Bernádné dr. Faragó Ibolya  aljegyző 
Avarkeszi Dezső   országgyűlési képviselő 
Ábrahámné Turner Rita   Szervezési Iroda, irodavezető 
Becsei Dénes    OMISÁ ágazatvezető 
Berczeli Emília    Városrendezési Iroda, irodavezető 
Cserteg Imre    Városépítési Iroda, irodavezető 
Fehérvári Csabáné   Gyámügyi Iroda, irodavezető 
Halmos Istvánné   Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezető 
Kernné dr. Kulcsár Dóra  Igazgatási Iroda, irodavezető 

 Lombos Antal    Szociális Egészségügyi Ágazat, ágazatvezető 
Papp Gyuláné    Humánpolitikai és Üzemeltetési ágazatvezető 
dr. Polgár György   politikai főtanácsadó 
dr. Polinszky Tibor   főépítész, Városrendezési Iroda mb. irodavezető 
Szenteczky János   CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
Vlahovics Mária    Adóügyi Iroda irodavezető-helyettes 
Vukovich Zoltán   OMISÁ, irodavezető 

 
Jelen vannak még: 

 
 Bárány Tibor    Csepel újság 
 Csala Katalin    Szervezési Iroda munkatársa 
 Deák Attila    újságíró 
 Dózsáné Kosztyi Éva   Szervezési Iroda munkatársa 
 dr. Kerényi János   orvos (3. napirendhez) 

Nagy Ferenc    Csepeli Egészségügyi Szolgálat munkatársa  



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 20-i ülésének jegyzőkönyve 

Oláh Istvánné    közrend- és közbiztonsági főmunkatárs 
 Ringbauer János   OMISÁ munkatársa 
 Simonné Visontai Edit   Informatikai Iroda munkatársa 

Szlávik Zoltán    stratégiai főtanácsadó 
 Turzó Marianna    Egyesített Bölcsődék (2. napirendhez) 
 Vámosi László    Informatikai Iroda munkatársa 

Vida István     Csepp TV Kft. ügyvezető igazgató 
 

Tóth Mihály köszönti a testület tagjait, az állandó meghívottakat, érdeklődőket, a sajtó 
munkatársait. Megállapítja, a testület határozatképes. dr. Kiss B. Mihály később érkezik, Polyákné 
Hajas Ilona betegség miatt igazoltan van távol.  
Sürgősségi indítványként javasolja tárgyalni 5. napirendi pontként a Javaslat a BKV Zrt. által 
készített paraméterkönyvvel kapcsolatos képviselő-testületi állásfoglalásra című előterjesztést. A 
napirenddel kapcsolatban hozzászólásnak ad helyt. 
 
Németh Szilárd javasolja, hogy a 20. napirendi pontban szereplő rendelettervezetet tárgyalják 5. 
napirendi pontként, mert az SZMSZ szerint a napirend elején és polgármester úr által javasolt 
előterjesztést pedig 6. pontban. 
 
Tóth János felhívja a figyelmet a tájékoztatóra, amely egy féléves határozati összefoglaló. 
Véleménye szerint ez nagyon jól sikerült anyagról van szó. 
 
Horváth Gyula tájékoztatásul elmondja a 20. napirend b.) pontjával kapcsolatban, hogy az eltelt 
időszakban tárgyalásokat folytatott a Mozgássérültek Csepeli Szervezete, az érintett vállalkozás és 
a Csepeli Vagyonkezelő, akik megállapodásra jutottak a jelenleg érvényben lévő rendeletek 
alapján. Ezért a napirend tárgyalása okafogyottá válik, javasolja ezt a testület ne tárgyalja. 
 
Kál Károly megkérdezi, milyen eredmény született? Megjegyzi, ha ezt nem tudhatja, akkor nem 
javasolja levenni a napirendről. 
 
Tóth Mihály a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat. Először Németh Szilárd 
javaslatát, hogy a 20. a.) pontot 5. napirendi pontként tárgyalják. 
 
156/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Németh Szilárd módosító 
indítványára – úgy dönt, hogy a napirend-tervezet 20. a.) pontját, a Rendelettervezet az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
37/2007.(XI.27.)Kt. sz. rendelet módosítására című 73/1. sz. előterjesztést a rendelettervezeteknél 
tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
             16 igen 

  6 nem 
  5 tartózkodás      e l f o g a d v a 

 
157/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Horváth Gyula módosító 
indítványára – úgy dönt, hogy a napirend-tervezet 20. b.) pontját, a Önálló képviselő indítvány a 
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesületének elhelyezésével, és tagjaik további 
foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatban című 73. sz. előterjesztést a napirendről leveszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
             14 igen 

13 nem 
  0 tartózkodás      e l f o g a d v a 
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Tóth Mihály megadja a szót Tóth Jánosnak, akinek ügyrendi javaslata van. 
 
Tóth János nehezményezi, hogy az előterjesztőt nem kérdezték meg és nem vonták be az 
egyeztetésekbe, mert hogy még most sem publikus. Úgy gondolja, hogy amikor polgármester úr 
azt mondja, hogy a 20. napirendet meg a b.) pontját vesszük le napirendről és közben 6. pontba 
került előzőleg, akkor nem jól járt el. 
 
Tóth Mihály értelmezése szerint Németh Szilárd a 20. napirend a.) pontját javasolta előre venni. 
10 perc szünetet rendel el a hangfelvétel meghallgatása miatt. 
 

SZÜNET 
 
Tóth Mihály elmondja, a hangfelvételt nem tudták meghallgatni, mert csak felvevő berendezés 
van. Jegyző úrral konzultálva összegzi, hogy két témában kért szavazást: 

1. A 20. napirend a.) pontja kerüljön előre, ezt a testület elfogadta. 
2. A 20. napirend b.) pontja ügyében a testület úgy döntött, hogy leveszi napirendről. 

Úgy gondolja, a szó szerinti jegyzőkönyvből kiderül, hogy a szavazással kapcsolatos kérés 
egyértelmű volt, a döntést a testület világosan meghozta. 
Megadja a szót Borbély Lénárdnak, akinek ügyrendi javaslata van. 
 
Borbély Lénárd elmondja, Szuhai Erika elkészítette a 73. sz. előterjesztést, amelyhez jegyző úr 
jogi észrevételt tett. A rendeletmódosítási javaslat ennek az eredeti előterjesztésnek a folyománya, 
a kettő szorosan összekapcsolódik. Úgy gondolja, a rendelettervezettel együtt a 73. sz. 
előterjesztést is tárgyalják meg. 
 
Tóth Mihály az ügyrendi javaslatról szavazást rendel el. 
 
158/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Borbély Lénárd ügyrendi 
javaslatára – úgy dönt, hogy az Önálló képviselői indítvány a Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesületének elhelyezésével, és tagjaik további foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatban 
című 73. sz. előterjesztést megtárgyalja az 5. napirendi pontban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
             13 igen 

  7 nem 
  7 tartózkodás      e l u t a s í t v a 

 
Tóth Mihály megállapítja, a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nincs. Szavazásra 
bocsátja a sürgősségi indítványként javasolt 81. sz. előterjesztést, melyet a rendelettervezetek 
követően javasol napirendre venni. 
 
159/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Tóth Mihály sürgősségi 
indítványára – úgy dönt, hogy a Javaslat a BKV Zrt. által készített paraméterkönyvvel kapcsolatos 
képviselő-testületi állásfoglalásra című 81. sz. előterjesztést a rendelettervezeteket követően 
napirendjére felveszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
             27 igen 

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

 
Tóth Mihály szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
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160/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a 156, 157, 
159/2008.(III.20.)Kt. számú határozatok figyelembevételével – napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0320) 
Előadó: Tóth Mihály polgármester 
 
Tájékoztató Csepel-Háros beépíthető területté minősítésével kapcsolatos 
tevékenységekről, tanulmányokról (T-2-0320)  
Előadó: dr. Polinszky Tibor főépítész 
 
Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról  (T-3-0320) 
Előadó: Tóth Mihály polgármester 

 
 

ZÁRT ülés: 
 
Napirend 1. pontja: (57. sz. előterjesztés) 
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában 
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 
 
NYÍLT ülés: 
 
Napirend 2. pontja: (60. sz. előterjesztés) 
Javaslat Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 3. pontja: (72. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról 
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő 
 
Napirend 4. pontja: (73/1. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt. sz. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő 
 
Napirend 5. pontja: (81. sz. előterjesztés)  
Javaslat a BKV Zrt. által készített paraméterkönyvvel kapcsolatos képviselő-testületi 
állásfoglalásra 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 6. pontja: (74. sz. előterjesztés) 
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén kialakítható várakozási 
övezet(ek) lehatárolására 
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok 
 
Napirend 7. pontja: (65. sz. előterjesztés)  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban felvett önkormányzati 
hitelek kiváltásának lehetőségére, illetve a még rendelkezésre álló északi pénz hozamának 
növelésére 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 8. pontja:   
a) Javaslat közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítására 

(58. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

b) Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat módosított 
Alapító okiratainak elfogadására (63. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 
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c) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosítására (66. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 
Napirend 9. pontja: (61. sz. előterjesztés)  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános 
iskolák 2008. szeptemberben indítható első osztályainak meghatározására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 10. pontja: (70. sz. előterjesztés)  
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására 
Előterjesztő: Gergely István VKB elnök 
 
Napirend 11. pontja: (75. sz. előterjesztés)  
Javaslat az északi területtel összefüggő megállapodás jóváhagyására  
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
Napirend 12. pontja (71. sz .előterjesztés) 
Javaslat a Budapest – Főváros Bűnmegelőzési Charta elfogadására 
Előterjesztő: dr. Borsány  György tanácsnok   
 
Napirend 13.pontja: (67. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester  
 
Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés)  
Javaslat a 2008. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő 
támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 15. pontja: (68. sz. előterjesztés)  
Javaslat a Budapest XXI. Ker. Kossuth Lajos u. 166. szám alatti 201031/65 hrsz. számú 
helyiség Polgármesteri Hivatal részére történő kezelésébe adására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 16. pontja: (69. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 679/2007.(XI.27)Kt. számú határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 17. pontja: (77/1 sz. előterjesztés) 
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 18. pontja: (78. sz. előterjesztés) 
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Napirend 19. pontja: (55. sz. előterjesztés) 
Képviselői indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) és egyedi 
kémények felújításának támogatására 
Előterjesztő: Ábel Attila SZLEB elnök, Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
Napirend 20. pontja: (76. sz. előterjesztés) 
Interpelláció „Miért nem mondott igazat, Polgármester Úr? 
Készítette: Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
Napirend 21. pontja: (79. sz. előterjesztés) 
Önálló frakció indítvány a vizitdíj eltörlésének azonnali intézkedéséről 
Készítette: Németh Szilárd képviselő 
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Napirend 22. pontja: (76. sz. előterjesztés) 
Interpelláció a több millió forintért megvásárolt vizitdíj automaták további sorsáról, a 
beszerzésükkel kapcsolatos járulékos költségekről, valamint az ezzel kapcsolatos 
átgondolatlan döntésekkel kapcsolatban. 
Készítette: Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
Napirend 23. pontja: 
Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

 
             18 igen 

  0 nem 
  9 tartózkodás      e l f o g a d v a 
 
 

(A képviselő-testület az ülés folyamán a 199/2008.(III.20.)Kt. sz. határozatával az 55.,76., 79., és 
80. sz. előterjesztéseket levette napirendjéről. jkv.író) 

 
 

A képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 

Tóth Mihály bejelenti, hogy a zárt ülésen személyi kérdésekben döntöttek. Az érintetteket a 
szokásos módon tájékoztatni fogják. 
Megnyitja az ülést.  
 
Napirend 2. pontja: (60. sz. előterjesztés) 
Javaslat Egyesített Bölcsődék intézményvezetői megbízására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály az előterjesztői kiegészítés és válaszadás jogát átadja Becsei Dénesnek. 
 
Becsei Dénes elmondja, a pályáztatás tekintetében az eljárás nem írja elő, hogy kérjék ki az 
alkalmazotti közösség véleményét, de indokoltnak tartotta a közösség megkérdezését, mivel Turzó 
Marianna kevés bölcsődei tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke 
írásban nyilatkozott és támogatásáról biztosította, javasolja megbízását. A szavazáskor jelentős 
volt a támogatottsága, 87 leadott szavazatból 82 javasolta intézményvezetőnek.  
 
Tóth Mihály elmondja, az OKISB 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 
Megállapítja, kiegészítés, kérdés nincs. Hozzászólásnak ad helyt. 
 
Hozzászólás: 
 
Zanati Béla kiemeli, hogy az OKISB mint eseti bizottság tárgyalta a pályázatot a Közalkalmazotti 
törvény előírásainak megfelelően, kiegészülve a Közalkalmazotti Tanács helyi vezetőjével. A 
pályázó szakmai felkészültsége és a leadott pályázat tartalma indokolttá tette az egyhangú 
szavazást. Ezt bizonyítja a munkahelyi szavazás is, mely 94 % fölötti támogatásról biztosította. 
Külön kiemeli, mindkét elődje nagyon népszerű volt, ezért külön érték, hogy 1 év együtt 
munkálkodás után el tudták fogadni. Sok sikert kíván, kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot fogadják el. 
 
Tóth Mihály megállapítja, több hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
163/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített 
Bölcsődék (Bp., XXI. Rákóczi tér 32.) vezetésével 2008. április 1-től 2013. március 31-ig Turzó 
Mariannát bízza meg. Alapilletményét: 140.000,- Ft-ban, vezetői pótlékát: 58.800,- Ft-ban 
határozza meg. 
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Határidő:  elfogadásra azonnal 
  végrehajtásra: 2008. március 31. 
Felelős: végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető 
 

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

 
Tóth Mihály gratulál Turzó Mariannának, sok sikert, jó munkát és jó együttműködést kíván. 

 
Napirend 3. pontja: (72. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet a kerületben élő kiskorúak védőoltás költségeinek átvállalásáról 
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő 
 
Tóth Mihály megadja a szót szóbeli kiegészítésre az előterjesztőnek. 
 
Németh Szilárd jelzi, nincs szóbeli kiegészítése, de szeretné, ha a jelenlévő dr. Kerényi János 
osztályvezető főorvos úr szót kapna. 
 
Tóth Mihály jelzi, a képviselő-testület dönteni fog. Elmondja, az előterjesztést az ÜJKRB 
elfogadásra javasolja. Megadja a szót Borbély Lénárdnak ügyrendi javaslatra. 
 
Borbély Lénárd javasolja, hogy dr. Kerényi János a napirend tárgyalása előtt kapjon szót. 
 
Tóth Mihály szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 
 
164/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Borbély Lénárd ügyrendi 
javaslatára - úgy dönt, hogy dr. Kerényi Jánosnak szót ad a napirend tárgyalása előtt.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

             19 igen 
  1 nem 
  7 tartózkodás      e l f o g a d v a 

 
Tóth Mihály megadja a szót dr. Kerényi Jánosnak 2 percben. 
 
dr. Kerényi János elmondja, elsősorban a méhnyakrák elleni védőoltásról van szó. A járó beteg 
rendelés tavaly 5500-nál is több rákszűrést végzett, melynek csaknem 10 %-a HPV pozitívnak 
bizonyult. Ez bizonyítja, hogy milyen nagy horderejű kérdésről van szó. Megkapta alpolgármester 
úr levelét, amelyben az áll, hogy jelentős költségeket róna az önkormányzatra. Ezt elismerve, 
véleménye szerint az lenne a megoldás, ha a szűrést jóval kisebb népességcsoportra 
koncentrálnák, a 13 vagy 14 éves korosztályra. Ha ezt minden évben ismételnék, ez 500 főt 
jelentene oltás szempontjából. Ez 45 mFt-os költséget jelentene. Így 10 év múlva elérhetnék, hogy 
a fiatal korúak Csepelen teljesen védettek lennének. 
 
Tóth Mihály megállapítja, kérdés nincs. Hozzászólásnak ad helyt. 
 
Hozzászólás: 
 
Horváth Gyula felolvassa a helyszínen kiosztásra kerülő, a témával kapcsolatos véleményét, 
melyre dr. Kerényi János is hivatkozott hozzászólásában. Ez a javaslata a szakmai szervek 
kikérése után született. Elmondja, hogy a méhnyakrák elleni oltás programja 100 millió Ft 
nagyságrendű összeget igényelne. Szakmai szempontból indokoltnak tartaná, hogy az 
önkormányzat az elkövetkező 3 évben évi 120 mFt-ot biztosítson nem kötelező egészségügyi 
prevenciós feladatokra, és a szakmai előkészítéseket kezdjék meg. Megfontolásra érdemesnek 
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tartja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat növelheti-e a nem kötelező, önként 
vállalat feladatai részarányát. További szempont, hogy a szakmailag nagyon fontos prevenciós 
feladatok támogatását megelőzi szakmai szempontból is az alapellátás működésével kapcsolatos 
törvényi kötelezettség. Mérlegelésre vár, hogy az önkormányzat hogyan tudja támogatni a 
háziorvosi ellátás zökkenőmentes működését, mivel a vizitdíj kiesése súlyos problémákat vethet 
fel. Fentiek figyelembe vételével javasolja, hogy a prevenció bővítésével kapcsolatos kérdéseket 
ne tárgyalják a mai ülésen, akkor tűzzék ismét napirendre, amikor az egészségügyi ellátórendszert 
érintő kerületi reformokról a stratégiai döntések megszülethetnek. 

 
165/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete – Horváth Gyula ügyrendi 
javaslatára - úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

             14 igen 
10 nem 
  3 tartózkodás      e l f o g a d v a 

 
(A napirend lezárása után a képviselő-testület több tagja elhagyta az üléstermet. jkv-író) 

 
Napirend 4. pontja: (73/1. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt. sz. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő 
 
Tóth Mihály megállapítja, az előterjesztőnek nincs kiegészítése. Elmondja, az előterjesztést a 
SZLEB és az ÜJKRB tárgyalta. Megállapítja, kérdés és hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a 
rendeletalkotást. 
 
166/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
37/23007.(XI.27.)Kt. sz. rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

               8 igen 
  5 nem 
  4 tartózkodás      e l u t a s í t v a 
 

Napirend 5. pontja: (81. sz. előterjesztés)  
Javaslat a BKV Zrt. által készített paraméterkönyvvel kapcsolatos képviselő-testületi 
állásfoglalásra 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály az ülésvezetés jogát átadja Orosz Ferencnek. 
 
Orosz Ferenc jelzi, helyszíni kiosztású anyagról van szó. Megállapítja, szóbeli kiegészítés és 
kérdés nincs. Hozzászólásnak ad helyt. 
 
Hozzászólás: 
 
Kál Károly elmondja, a FIDESZ-KDNP és az MSZP frakciók egyetértettek abban, hogy ne 
szüntessen meg buszjáratot a BKV Csepelen. Az anyag azt jelzi, hogy a képviselő-testület 
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ragaszkodik az egyeztetéshez. Véleménye szerint az egyeztetéshez konkrét, ésszerű javaslatot 
kell tenni, hogy tárgyalási alap lehessen. 
 
dr. Borsány György elmondja, a Fővárosban a Kerületi Küldöttek Kollégiuma erről a témáról 
tárgyalt, Somody vezérigazgató-helyettes úr volt az előadó, aki elmondta, hogy a kerületeket 
hogyan érinti a paraméterkönyv átalakítása 2008-ban. Az ülésen a 23 küldöttből 16 volt jelen és a 
következő álláspontot alakították ki: a vezérigazgató-helyettes által akkor beterjesztett tervezetet 
egyöntetűen elutasították. Felkérték a főpolgármester urat arra, hogy kétkörös egyeztetés legyen a 
kerületekkel. Az első körös egyeztetés nem sikerült, ezért van most a második körös egyeztetés a 
kerületek vezetésével abban a tárgyban, amit Kál Károly felvetett, hogy ki tudják alakítani az 
álláspontot. Ismeretes, hogy a főpolgármester úr írja alá a hatásköri szabályok szerint a 
paraméterkönyvet. Felkérték, hogy mielőtt aláírja, előtte legyen még egy egyeztetés. Jelenleg a 
paraméterkönyv egyeztetési fázisában tartanak. Úgy gondolja, hogy a 23 kerületre vonatkozóan, a 
főváros érdekeit is figyelembe véve a következő kör sikeres lehet. Ez a kerületek vezetésén és a 
közlekedési helyzeten múlik. Fenntartják azt az álláspontot, hogy addig a főpolgármester ne írja alá 
a paraméter könyvet, míg az utolsó egyeztetési fázis le nem zárul. 
 
Orosz Ferenc a vitát lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek. 
 
Tóth Mihály elmondja, a tárgyalások folynak, majd ebben a kérdésben dönteni kell. Úgy gondolja, 
kompromisszum nélkül nem fog megszületni a javaslat. 
 
Orosz Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
167/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, - megismerve a BKV 
vezetőinek paraméter könyvvel kapcsolatos tájékoztatóját, hogy megerősíti az MSZP és a FIDESZ-
KDNP frakcióvezetők által aláírt közös közleményben és polgármester úr leveleiben foglaltakat. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Demszky Gábor főpolgármestert, hogy a „BKV paraméterkönyv 
2008” c. dokumentum véglegesítését teljes körű egyeztetés alapján folytassa le. Az egyeztetés 
során biztosítsa lehető legszélesebb körben Budapest lakosságának meghallgatását. A Képviselő-
testület álláspontja szerint Budapest lakóinak mindennapi közlekedését befolyásoló, az 
eddigiekhez képest lényeges változásokat tartalmazó paraméterkönyv bevezetése csak 
fokozatosan történhet.       
 
Határidő: elfogadásra:   azonnal 

végrehajtásra:   2008. április 30.  
Felelős: elfogadásért:   Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért:   Orosz Ferenc  alpolgármester  
 
18 igen 
  0 nem 
  0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 

Napirend 6. pontja: (74. sz. előterjesztés) 
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén kialakítható várakozási 
övezet(ek) lehatárolására 
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok 
 
Dr. Borsány György szóbeli kiegészítésében emlékeztet rá, a testület az előző ülésen foglalkozott 
a parkolási rendszer bevezetésével, határozatokat hozott, ütemezte a feladatokat. Most elérkeztek 
az első állomáshoz, a várakozási övezet kijelöléséhez. Amennyiben ebben egyetértés lesz, akkor 
ezt felterjesztik a Fővárosi Közgyűléshez, aki rendeletének 2. számú mellékletében fogja 
módosítani a várakozási övezetet. Mivel a Közgyűlés májusban tudja napirendre venni a rendelet-
módosítást, jelen pillanatban még határidőben vannak.  
A bizottságok támogatták az előterjesztést. A VKB-nak volt egy határozati javaslatra vonatkozó 
módosító indítványa. Az előterjesztő támogatja a B alternatívában a 2. számú határozati javaslatot, 
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a 3. számú határozati javaslatot pedig kéri a VKB kiegészítésével együtt elfogadni. Kéri a 
testületet, támogassa az előterjesztést. 
 
Tóth Mihály jelzi, a helyszíni anyagok közt olvasható a kiegészítés, amelyben a pontosított 3. 
számú határozati javaslat elfogadását ajánlja az előterjesztő is. Felolvassa a pontosított 3. számú 
határozati javaslatot. 
Tájékoztatásul ismerteti, hogy a bizottságok közül az ÜJKRB mindhárom határozati javaslatot 
elutasította. A VKB az 1. számú határozati javaslatot elutasította, a módosítást ismertette. A TB az 
1. számú határozati javaslatot elutasította, a 2. 3. számút elfogadta. Akik támogatták a javaslatot, a 
B alternatíva mellett tették le voksukat, csakúgy, mint az előterjesztő.  
Megállapítja, hogy bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés, hozzászólás nincsen. Mivel az 
előterjesztő befogadva a módosító javaslatot terjeszti elő a pontosított 3. számú határozati 
javaslatot, nincs módosító javaslat. Elrendeli a szavazást. 
 
168/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel 
városközpont területére Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Szent István út – II. Rákóczi Ferenc 
út területhatárral várakozási övezetet jelöl ki, és felkéri a Polgármestert, hogy a 19/2005. (IV. 22.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítása érdekében járjon el.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. március 31. 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
       
    7 igen 
    8 nem 
    3 tartózkodás   e l u t a s í t v a 
 
169/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel 
városközpont területére      Ady Endre út – Táncsics Mihály utca – Karácsony Sándor utca –               
II. Rákóczi Ferenc út   területhatárral  várakozási övezetet jelöl ki, és felkéri a Polgármestert, hogy 
a 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítása érdekében járjon el. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. március 31. 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
  17 igen 
    0 nem 
    1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
170/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepel 
városközpont területére meghatározott várakozási övezeten belül – ha a jogszabályi feltételek 
megteremtődnek - a területen lakók gépjárműveinek várakozására „várakozási zónákat” jelöl ki. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. március 31. 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
  17 igen 
    0 nem 
    1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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Napirend 7. pontja: (65. sz. előterjesztés) 
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban felvett önkormányzati 
hitelek kiváltásának lehetőségére, illetve a még rendelkezésre álló északi pénz hozamának 
növelésére 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály a kiegészítés és válaszadás jogát átadja Orosz Ferenc alpolgármesternek. 
 
Orosz Ferenc szóbeli kiegészítésében elmondja, a feladat az volt, nézzék végig, hogy a 
hosszútávú fejlesztéshiteleik közül lehet-e elérni a pénzpiacon kedvezőbb kamatozású, kondíciójú 
hiteleket. Ezt a munkát elvégezték. Egy olyan hitelt találtak, ami kedvezményesebbre alakítható át. 
Erre vonatkozóan teszik az 1. számú határozati javaslatot. Az előterjesztő az 1/A-t javasolja 
elfogadásra.  
Az északi pénzzel kapcsolatosan nem találtak más, ennél jobb, biztonságosabb megoldást, ezért a 
2. számú határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
 
Tóth Mihály tájékoztatásul ismerteti, hogy a bizottságok közül az ÜJKRB, a TB és a PEKB az 1/A 
mellett tették le voksukat. A 2. számú határozati javaslatot mindhárom bizottság támogatta. 
Megállapítja, hogy bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés, hozzászólás nincsen, majd 
elrendeli a szavazást. 
 
171/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 731.382 ezer Ft-os fejlesztési célhitelállomány tekintetében keresse meg a 
számlavezető OTP Bank Nyrt-t, hogy a jelenleg HUF alapú hitelszerződés CHF alapúra való 
átkonvertálására tegyen ajánlatot, és a bank ajánlatát terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. május 31. 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály  polgármester 

végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
  16 igen 
    2 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
172/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az északi pénz 
rendelkezésre álló részét továbbra is rövid távú lekötött betétekben tartja, az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: folyamatos 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
  16 igen 
    1 nem 
    1 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 8. pontja:  
a.) Javaslat közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak 
módosítására 

(58. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 
Tóth Mihály az előterjesztői kiegészítés és válaszadás jogát átadja Becsei Dénes 
ágazatvezetőnek.  
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Becsei Dénes szóbeli kiegészítésében elmondja, jogszabályi változások teszik szükségessé az 
alapító okiratok módosítását. Elnézést kér, az alapító okiratok készítésénél néhány pontatlanságot 
követtek el. A II. Rákóczi F. u. nevében több helyen hiányzik a II. megjelölés. Hasonló hibát 
követtek el a Kiss J. altb. utcánál is, ahol a Kiss J. utcát írták csupán több helyütt. Felsorolja a 
kérdéses részeket. Ezeket pótolták, kéri ennek figyelembevételével elfogadni az előterjesztést. 
Jelzi, hogy a költségvetési koncepciónál feladatként fogalmazta meg az ágazat felé a képviselő-
testület, hogy a nem kötelező feladatok körét, amennyiben lehet, tovább szűkítsék. Ennek a 
feladatnak úgyis próbálnak megfelelni, hogy a két középiskola beiskolázási körzetét a fővárosi 
közigazgatási területre korlátozzák, hisz köztudott, hogy a középiskolák nem csupán fővárosi, 
hanem az agglomerációból is jelentős számú tanulót fogadtak.  
 
Tóth Mihály ismerteti, hogy a bizottságok közül az előterjesztést megtárgyalta az ÜJKRB, az 
OKISB és a TB. Mindhárom bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok elfogadását. 
Mivel bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés, hozzászólás nincsen, elrendeli a szavazást. 
 
173/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a    
Tátika Óvoda nevének megváltoztatásához. Az intézmény új neve: Tátika-Napsugár Óvoda. 
Székhelye: 1211 Kiss János altb. u. 52. 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: azonnal 

Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 
végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető 

 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
174/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi 
fenntartású óvodák, iskolák és egyéb intézmények alapító okiratának előterjesztés szerinti 
módosítását, a melléklet szerinti formában és tartalommal, és megbízza a polgármestert és a 
jegyzőt az alapító okiratok aláírására.  

A Képviselő-testület a fentiek értelmében a következő intézmények alapító okiratát hagyja jóvá: 
 
Óvodák: 
 
1.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata Aprajafalva Óvoda (1214 Völgy u.8.) 
2.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Csillagtelepi  Óvodák, (1214 Szabadság u.14/a.) 
3.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Csodakút Óvoda (1211 II.Rákóczi Ferenc 
u.110.) 
4.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Erdei Óvodák (1213 Szúnyog u.2-4.) 
5.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Erdősor-Festő Utcai Óvoda (1214 Erdősor 
u.110-112.) 
6.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermekláncfű Óvoda (1213 Csalitos u.22-26.) 
7.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Gyermeksziget Óvoda, (1211 Kossuth L.u.140.) 
8.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Hétszínvirág Óvoda, (1211 Kiss J. altb. u.10-12.)  
9.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Játéksziget Óvoda, (1214 Jupiter u.24/a.) 
10.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Kádár Katalin Óvoda, (1212 Széchenyi u.92/a.) 
11.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Kerek Világ Óvoda, (1211 Posztógyár u. 3.) 
12.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Népművészeti és Kézműves Óvoda, Deutsche 
Nationalitätengruppe, (1215 Árpád u.2.)  
13.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata Szivárvány Óvoda (1212 Rákóczi tér 31.) 
14.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Tátika-Napsugár Óvoda, (1211 Kiss J. altb. 
u.52.) 
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Iskolák és egyéb ágazati intézmények 
 
15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola, Eötvös József 
Grundschule, (1213 Szent István u. 232.) 
16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskola (1212 Széchenyi u. 93.) 
17.) Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola(1214 Gombos tér 
1.) 
18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 II. 
Rákóczi F.u.106/108.) 
19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Katona József Általános Iskola (1215 Katona 
J.u.60.) 
20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (1215 Vágóhíd utca 68-74.) 
21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kék Általános Iskola (1213 Szent László u.84.) 
22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Kölcsey Ferenc Általános Iskola (1214 Iskola 
tér 45.) 
23.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Lajtha László Általános Iskola (1215 Csete 
B.u.1-11.) 
24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Mátyás Király Általános Iskola (1212 
Kolozsvári u. 61.) 
25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 
(1215 Ív u. 8-12.) 
26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Móra Ferenc Általános Iskola (1214 Tejút 
u.10.)  
27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1211 
II.Rákóczi F.u.88-90.) 
28.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Szárcsa Általános Iskola (1213 Szárcsa u.9-
11.) 
29.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Vermes Miklós Általános Iskola (1214 Tejút 
u.2.) 
30.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
(1214 Simon Bolivár sétány 4-8.) 
31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola, 
és Szakiskola (1215 Csete B.u.6-8.) 
32.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Jedlik Ányos Gimnázium (1212 Táncsics M. 
u.92.) 
33.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Fasang Árpád Zenei Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (1211 Posztógyár u.2.)   
34.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Egyesített Bölcsődék (1212 Rákóczi tér 32.) 
35.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepeli Művelődési Központ (1212 Rákóczi tér 
34.) 
36.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Csepel Galéria Művészetek Háza (1215 Csete 
B.u.15.)  
37.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézmény 
(1215 Csete B.u.13.) 
38.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Központi Műhely (1215 Vágóhíd u.68.) 
39.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Nevelési Tanácsadó (1211 Kiss J.altb.u.10-
12.) 
40.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Tanuszoda (1211 Tanműhely köz 2.) 
41.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Oktatási Szolgáltató Intézmény (1212 Bajcsy 
Zs.u.59/a.) 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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b.) Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat és a Csepeli Szociális Szolgálat 
módosított Alapító okiratainak elfogadására 
(63. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester 
 

Tóth Mihály megállapítja, hogy nincsen szóbeli kiegészítés. Ismerteti, hogy az előterjesztést 
megtárgyalta az ÜJKRB, a SZLEB és a TB. Mindhárom bizottság támogatta a határozati javaslatok 
elfogadását. Mivel bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés, hozzászólás nincsen, elrendeli a 
szavazást. 
 
175/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítását elfogadja az 1. számú melléklet szerint. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
176/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítását elfogadja a 2. számú melléklet szerint. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
c.) Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal alapító 

okiratának módosítására 
(66. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 
Tóth Mihály az ülésvezetés jogát átadja Orosz Ferenc alpolgármesternek.  
 
Orosz Ferenc megállapítja, hogy nincsen szóbeli kiegészítés. Ismerteti, hogy az előterjesztést 
megtárgyalta az ÜJKRB és a TB. Mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok 
elfogadását. Mivel bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés, hozzászólás nincsen, elrendeli a 
szavazást. 
 
177/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát módosítja. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásért: Tóth Mihály  polgármester 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
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178/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. március 31. a MÁK-hoz bejelentésre 
Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály  polgármester 
  végrehajtásért: Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 
Napirend 9. pontja: (61. sz. előterjesztés) 
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános 
iskolák 2008. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály az előterjesztői kiegészítés és válaszadás jogát átadja Becsei Dénes 

ágazatvezetőnek. 
 
Becsei Dénes szóbeli kiegészítésében elmondja, ez egy olyan téma, ami sok vihart kavar az 
intézményekben, hiszen tudvalevő, hogy a tanulói létszám továbbra is csökken. Az a megszorítás, 
hogy várhatóan szigetszentmiklósi, illetőleg agglomerációból jövő gyerekek nem kerülnek a 
rendszerbe, még tovább csökkentheti az induló osztályok számát. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
szigetszentmiklósiak máig nem jelentkeztek a levelükre, tehát az annak a megszorításnak, 
feladatnak a végrehajtása várat magára, amit a költségvetési koncepcióban az ágazat felé 
megfogalmaztak, mert az érintett önkormányzat nem foglalkozik ezzel a problémával. Holott 
felméréseik szerint jelenleg 57 szigetszentmikósi tanköteles korú gyermek van az óvodáikban, 
akiknek iskolába kell menniük.  
Óvodai rendszerükben 881 tanköteleskorú gyermek van, ugyanakkor a szülői nyilatkozatok alapján 
az óvodai jelzések, jelentések figyelembevételével 556 azon gyermekek száma, akik iskolába 
kerülnek. Az iskolai tanulócsoportok indítása épp ezért igen sok feszültséget okoz, hisz a feladatok 
csökkenésével, a tanulócsoportok indításának csökkenésével egzisztenciális kérdéseket érintenek. 
Embereknek kell azt mondani, hogy nem tudnak nekik munkát adni. Természetes, hogy az 
intézmények ez ellen a maguk érdekérvényesítése érdekében megpróbálnak minden tisztességes 
eszközt felhasználni.  
Joggal fogalmazódik meg emberekben, intézményekben, hogy vajon miért nem harmonizál az 
iskolai körzetben lévő tanköteles korú gyermekek száma az indítandó, engedélyezésre javasolt 
osztályok számával. A jogszabály lehetővé teszi a szabad iskolaválasztást. Tehát a szülőnek a 
közigazgatási határon belül joga van eldönteni, - amennyiben az iskola fel tudja venni a gyermeket 
- hogy nem a körzeti iskolába viszi, hanem másik iskolát választ gyermeke számára. Ez is sok 
feszültség forrása, és azt kell, mondja, sajnos, ez még messzebbre vezet, mert adott esetben 
néhány iskolában ez elindíthat, el is indított már bizonyos szegregációs folyamatokat.  
Nagyon fontosnak tartják továbbá azt is, hogy minél magasabbak legyenek az első osztályos 
létszámok, hisz jelenleg a törvény szerint alsó tagozatban 21 fő, míg felső tagozatban 23 fő 
átlaglétszámúak az osztályok törvényi elvárásai, ugyanakkor a finanszírozás oldaláról viszont, ha 
alacsonyabb osztálylétszámokkal fognak dolgozni, akkor azzal jelentős mértékben növelhetik a 
fajlagos költségeket.  
 
Tóth Mihály közli, hogy az OKISB egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. Mivel 
bizottsági elnöki kiegészítés, képviselői kérdés nincsen, a hozzászólásoknak ad helyt. 
 
Hozzászólás: 
 
Zanati Béla megerősíti az ágazatvezető által elmondottat, illetve felhívja a testület figyelmét arra, 
hogy a lehető legtakarékosabb gazdálkodás, a színvonal megtartása mellett a költség kímélése 
óhatatlanul feszültségekkel jár. Minden igazgató azt szeretné, hogy az intézménye minél lazábban 
dolgozhasson, és minél több pénzt kapjon. Nyilván a költségvetés szigorú előírásaira tekintettel itt 
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most, mint eddig is, korlátokat kel szabni. Kiemeli, hogy hiába van csoportfinanszírozás, de a 
csoportok számát úgy határozza meg a minisztérium, hogy a gyermeklétszámot elosztja azzal a 
számmal, amit engedélyez a csoportokban. Ennek következtében nem a valóságos csoportok 
száma szerint kapják a pénzt, hanem igazából a gyereklétszám szerint. Tehát itt fontos a 
gazdaságos üzemeltetés, költségkímélés szempontjából, hogy az osztályok a törvények keretein 
belül magas létszámmal működjenek, azért, hogy a költség alacsonyabb legyen. 
 
Tóth Mihály megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, és az előterjesztőnek ad szót. 
 
Becsei Dénes az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy az áprilisi beiratkozásokat követően 
korordinációs értekezletet fognak tartani, és amennyiben szükséges, természetesen, vagy további 
csoportok csökkentésére, vagy netán csoportok indítására kerülhet sor. Erről a testületet a 
tanévindítással kapcsolatos anyagban fogják tájékoztatni.  
 
Tóth Mihály szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
179/2008.(III.20.)Kt    H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2008/2009. tanévben indítható 
első osztályok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
Eötvös József Általános Iskola   2 csoport 
Herman Ottó Általános Iskola   3 csoport 
Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskola    2 csoport 
Karácsony Sándor Általános Iskola  4 csoport 
Katona József Általános Iskola   2 csoport 
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola  2 csoport 
Kék Általános iskola    1 csoport 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola  2 csoport 
Lajtha László Általános Iskola   1 csoport 
Mátyás Király Általános Iskola   2 csoport 
Móra Ferenc Általános Iskola   1 csoport 
Nagy Imre ÁMK Általános Iskola  2 csoport 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  1 csoport 
Szárcsa Általános Iskola   1 csoport 
Vermes Miklós Általános Iskola   2 csoport 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2008. szeptember 1. 
Felelős: végrehajtásért:   Tóth Mihály polgármester 

végrehajtás előkészítéséért: Becsei Dénes ágazatvezető 
 
  18 igen 
    0 nem 
    0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

   
Napirend 10. pontja: (70. sz. előterjesztés) 
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadására  
Előterjesztő: Gergely István Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Tóth Mihály szóbeli kiegészítésnek ad helyt.  
 
Gergely István elmondja, az előterjesztéshez készült egy kiegészítés, ami a helyszínen került 
kiosztásra. Az 1. számú melléklete tartalmazza a bizottsági üléseken elhangzott befogadható 
módosításokat, ennek megfelelően dolgozták át ezt a fejezetet, és a határozati javaslatokat. Az 
anyag fontos momentuma, hogy az integrált városfejlesztési stratégia Anti-szegregációs fejezetet 
kell, hogy tartalmazzon, ez derült ki a mentorokkal történt előzetes konzultáción. Erre tesz 
javaslatot az előterjesztés, hogy egy 7. fejezetként Anti-szegregációs tervet készíttessen a testület. 
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Megkérdezi, van-e igény egy öt perces szünetre, hogy a képviselő-társai el tudják olvasni a 
kiegészítést? 
 
Tóth Mihály jelzi, a kiegészítés tartalmazza a bizottsági vitákban elhangzott javaslatokat, és a 
Városfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság módosító indítványát. Ismerteti a szakbizottság 
javaslatát, hogy az 1. számú határozati javaslat utolsó mondata az alábbiak szerint egészüljön ki: 
„A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e tartalommal, a bizottsági vitákban elhangzottak 
(jegyzőkönyvben rögzítettek alapján) kerüljön véglegesítésre az IVS” . 
Emellett van még egy megjegyzés az Anti-szegregációs témakörben, és ez is benne van a 
helyszíni kiosztásos kiegészítésben. Megkérdezi az előterjesztőtől, hogy jól értette-e? 
  
Gergely István igenlő választ ad rá, és a kiegészítés szerinti határozati javaslatokat kéri 
megszavaztatni.  
 
Tóth Mihály megkérdezi a képviselőket, igényelnek-e olvasási szünetet. Megállapítja, hogy nem.  
Jelzi, a bizottsági elnököknek nincs szóbeli kiegészítőjük. Ezt követően a kérdéseknek ad helyt.   
   
Kérdések: 
 
Kál Károly abban az esetben, ha a testület elfogadja az előterjesztést akkor ezzel az IVS 
elkészült, vagy van még ezzel további munka?   
 
Tóth Mihály a kérdéseket lezárja, válaszadásra az előterjesztőt kéri fel.   
 
Gergely István válasza, igen, lesz még feladat. Az Anti-szegregációs terv fejezet elfogadására a 
következő testületi ülésen tesz javaslatot.  
 
Tóth Mihály a hozzászólásoknak ad helyt.  
 
Hozzászólások:   
 
Polinszky Tibor dr. felhívja a testület figyelmét arra, hogy az eredeti 2-es számú határozati 
javaslatban A és B változat szerepel, ezekről kell dönteni. 
 
Kál Károly megköszöni az előterjesztés készítésében résztvevők munkáját, melyet nagyra értékel.  
Véleménye szerint a „KAPU A JÖVŐBE” című kifejezés neki nem nyerte el tetszését, mert a kapu 
azt jelenti, hogy valahová bemegy az ember, aztán kimegy. 
Javaslata a 2-es számú határozati javaslatba egy „C” változat lenne, hogy: Az IVS „CSEPEL AZ 
ÉRTÉKEK SZIGETE” hívó szavak alatt készüljön el. Indítványa azt jelenti, hogy Csepelen értékek 
vannak, lesznek, és értékek szabadíthatók fel, és ez egy alapvető kérdés az IVS kapcsán. Úgy 
véli, ez a szlogen nem egy bezártságot, nem lehangoltságot, hanem érzelmet is tükröz, és arról 
szól, hogy ide érdemes jönni, mert itt van valami, valamit lehet találni, valamire oda lehet figyelni, 
és valamit lehet alkotni. Ezért javasolja ezt a változatot.   
 
Borka-Szász Tamás egy kicsit zavartnak látja a helyzet, mert az eredeti előterjesztésben 3 
határozati javaslat volt, abban szerepelt ez az alternatív javaslat, a helyszínen kiosztott anyagban 
már ez nincs benne, és csak két határozati javaslat van.  
 
Tóth Mihály a félreértések elkerülése érdekében elmondja, hogy a kiegészítő anyag új 1-es számú 
határozati javaslatot tartalmaz, amely arról szól, hogy a dokumentumot, mint az IVS 7. fejezetét 
elkészíttetik, és ezt fogadhatja el a testület. A régi 1-es számú határozati javaslat ettől fogva 2-es 
számú határozati javaslat lett, és ennek a végén van a módosító javaslat, amely úgy szól, hogy: 
„A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e tartalommal a bizottsági vitákban elhangzottak 
(jegyzőkönyvekben rögzítettek alapján) kerüljön véglegesítésre az IVS.” .  
Az eredeti határozati javaslat ebből adódóan az 1-es számúból 2-es lett, a 2-es számú pedig 3-as 
lett. Ehhez hangzott el egy módosító javaslat, hogy az A , B mellé egy C is kerüljön fel, és ebben 
döntsön a képviselő-testület. A 3-as számú határozati javaslat pedig a 4-es számot fogja kapni. 
Megkérdezi az előterjesztőtől, hogy jól értelmezte-e az elhangzottakat. A válasz, igen. Ezt 
követően a további vélemények elmondására ad lehetőséget.    
 

 17



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 20-i ülésének jegyzőkönyve 

Dr. Borsány György jelzi, ez egy jelentőségteljes dokumentum, hiszen megalapozza a képviselő-
testület fejlesztési stratégiáját. Ez olyan, mint az informatikai, vagy a turisztikai koncepció. Azért is 
lényeges, mert vannak az EU-ban előírt pályázati határidők, és ez egy alapdokumentum, és ha ez 
nincs meg, akkor nem vehet részt az önkormányzat pályázatokon. Javasolja az előterjesztés 
elfogadását.         
 
Borka-Szász Tamás mivel átszámozások történtek, kéri, hogy a szavazásnál a polgármester ne 
csak az új számokat, hanem a határozati javaslatok kezdő mondatait is olvassa majd fel a 
testületnek.    
 
Dobák István nem szeretne szemantikai vitába bonyolódni, de a Kál Károly által ajánlott „Csepel 
az értékek szigete” című kifejezés az egész kerületre vonatkozik, Csepel pedig a főváros XXI. 
kerülete. Ha folytatná ezt az értelmetlen irodalmi vitát, azt is mondhatná, hogy „Csepel-sziget 
északi csillaga”. Szeretné, ha maradna a két változat, vagy tovább gondolkodnának még.       
 
Glavanov Miklós ismerteti, az előterjesztés készítésében, mint bizottsági tag ő is részt vett. 
Megemlíti, a javaslatban eldugva szerepelt az, hogy a Hollandi utat össze kell kötni az MO-ás 
autópályával, és a Gubacsi - híddal. Szeretné, ha ez a rész nem szerepelne a javaslatban. 
Megjegyzi, a bizottsági ülésen is felvetette már, és ígéretet kapott, hogy ez a mondat már nem lesz 
benne.   
 
Tóth Mihály megállapítja, nincs több észrevétel, a napirendi vitát lezárja. Felkéri az előterjesztőt, 
reagáljon a felvetésekre.   
 
Gergely István megnyugtatja Glavanov képviselő-társát, hogy kérését figyelembe vették, és az 
általa kért mondat már nem szerepel az előterjesztésben.  
Elfogadja Kál Károly javaslatát, hogy „Csepel az értékek szigete” és egyetért Dobák Istvánnal is, 
mert Csepel sziget is meg városrész is, de úgy gondolja, hogy a magyar köztudatban Csepel, mint 
városrész szerepel, és nem, mint sziget.  
Köszöni a kérdéseket, a testület részéről a pozitív hozzáállást. Külön megköszöni Polinszky Tibor 
és munkatársai, valamint a megbízott szakemberek tevékenységét, hiszen az előterjesztés rövid 
idő alatt készült el, és komoly munkát takar.       
 
Tóth Mihály ismerteti a helyszínen kiosztott előterjesztés 1. számú határozati javaslatát, majd 
szavazást rendel el.  
 
180/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti 
„Budapest XXI. Kerület Csepel Anti-szegregácós Terve” című dokumentumot, mint az IVS 7. 
fejezetét.  

  
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. április 10.  
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért:  dr. Polinszky Tibor főépítész  
  Lombos Antal  ágazatvezető  

   

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

 
Tóth Mihály a helyszíni kiosztásos előterjesztés 2. számú határozati javaslatát teszi fel 
szavazásra. 
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181/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „BUDAPEST 
XXI. KERÜLET CSEPEL INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA” című döntés 
előkészítő dokumentumot, és úgy dönt, hogy az IVS az alábbi tartalommal kerüljön véglegesítésre:  

 
Helyzetértékelés 

1. Csepel szerepe a településhálózatban, (Budapesten) 
2. Csepel egészére vonatkozó helyzetértékelés: 

2.1. Gazdaság, 
2.2. Társadalom 
2.3. Környezet 
2.4. Közszolgáltatások 
Városrész léptékű fejezetek 

3. Csepel városrészek területi megközelítésű elemzése 
3.1. Városfejlesztési koncepció szerinti beazonosítás 
3.2. Városszerkezet és épületállomány elemzés hiányosságok feltárása, rehabilitáció, 

funkcióváltás 
3.3. Anti-szegregációs terv helyzetértékelő része 
3.4. SWOT (GyELV) elemzés, 

4. Stratégia 
4.1. Hosszú távú jövőkép (15-20 év) 
4.2. Jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása (kerületi célok, tematikus célok, 

városrészi célok)  
4.3. A stratégia belső összefüggéseinek vizsgálata 

5. A 2007-2013 során fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése 
5.1. Ady lakótelep 
5.2. Városközpont 
5.3. Észak – Csepel (Szigetcsúcs – kelet) 
5.4. „Csepel SC” sportterület 
5.5. Ráckevei – Soroksári – Duna ág menti területek 
5.6. Csepel – Háros külterület 
5.7. Csepel Ófalú  

6. A stratégia megvalósíthatóságának eszközei 
7. Anti-szegregációs terv 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e tartalommal, a bizottsági vitákban elhangzottak 
(jegyzőkönyvekben rögzítettek alapján) kerüljön véglegesítésre az IVS. 

Határidő: elfogadásra: azonnal 
végrehajtásra: 2008. április 10.  

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
végrehajtásért:  Polinszky Tibor dr. főépítész  
  Lombos Antal  ágazatvezető  

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

Tóth Mihály ismerteti Kál Károly módosító indítványát, majd szavazást rendel el. 
 
182/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete -Kál Károly módosító 
indítványára - úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
Az IVS „CSEPEL AZ ÉRTÉKEK SZIGETE” hívó szavak alatt készüljön el.  

 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
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  11 igen 
  3 nem 
  4 tartózkodás   e l f o g a d v a 
 

Tóth Mihály ismerteti, hogy a 70. számú előterjesztés 2. sz. határozati javaslatában szereplő A és 
B változat oka fogyottá vált. Az elfogadott módosító indítvány figyelembevételével teszi fel 
szavazásra a 2-es számú határozati javaslatot.  
 
183/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „BUDAPEST 
XXI. KERÜLET CSEPEL INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA” című döntés 
előkészítő dokumentumot, és úgy dönt, hogy a 181/2008.(III.20.)Kt. határozat szerinti tartalmú IVS 
„CSEPEL AZ ÉRTÉKEK SZIGETE” hívó szavak alatt készüljön el. A stratégia átfogó és középtávú 
céljai a dokumentumban megfogalmazottak szerint kerüljön véglegesítésre.  

      
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. április 10. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 végrehajtásért felelős: Polinszky Tibor dr. főépítész   

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

Tóth Mihály szavazásra bocsátja a 70. számú előterjesztés 3. határozati javaslatát.    
 
184/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „BUDAPEST 
XXI. KERÜLET CSEPEL INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA” című döntés 
előkészítő dokumentumot, és úgy dönt, hogy a 181/2008.(III.20.)Kt. határozat szerinti tartalmú IVS 
fejezetei KSH 2001. évi Népszámlálás adatai, valamint a helyi adatok alapján kerüljön 
pontosításra.  

  
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. április 10. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért felelős: Polinszky Tibor dr. főépítész   

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

Tóth Mihály szavazásra bocsátja a 70. számú előterjesztés 4. határozati javaslatát.  
 
185/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „BUDAPEST 
XXI. KERÜLET CSEPEL INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA” a 181/2008. 
(III.20.)Kt. számú határozat szerinti tartalmú, a 183/2008. (III.20.)Kt. határozat szerinti átfogó és 
középtávú célokat tartalmazó, a 184/2008.(III.20.)Kt. határozat szerint pontosított dokumentum. 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az IVS egységes 
dokumentumként adja közre.   

  
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: 2008. április 10. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

végrehajtásért felelős: Polinszky Tibor dr. főépítész   
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18 igen 
  0 nem 
  0 tartózkodás   e l f o g a d v a 

 
Napirend 11. pontja: (75. sz. előterjesztés) 
Javaslat az északi területtel összefüggő megállapodás jóváhagyására  
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester 
 
Tóth Mihály szóbeli kiegészítésnek ad helyt. 
 
Orosz Ferenc elmondja, Budapest Főváros Önkormányzat kezdeményezésével négy 
önkormányzat Együttműködési Megállapodást kíván kötni mintegy ezer hektáros terület 
fejlesztésével összefüggésben.  
Dél-Budapest térségben olyan infrastrukturális fejlesztéseket kell megoldani, amit külön-külön nem 
lehet, csak a IX. XI., XX. és a XXI. kerület közreműködésével. Abban érdekelt a fővárosi 
önkormányzat és az érintett kerületek, hogy egy összehangolt fejlesztés valósuljon meg.  
Érdemben most nem kell foglalkozni a többi infrastrukturális üggyel, hiszen a központi 
szennyvíztisztító 2010-re biztosan megépül, energia, gáz, villamos energia gyakorlatilag 
rendelkezésre áll. Azért kell a megállapodást megkötni, hogy ez a térségfejlesztés gyorsabban és 
összehangoltabban történjen.   
Aki áttanulmányozta az előterjesztést, és a témához készített egyéb javaslatokat, az 
megállapíthatta, hogy ez egy nagyon bonyolult, összetett feladat, ezért csak lépésenként lehet az 
ügyben haladni.  
Az előzetes egyeztetéseken felmerült, hogy ez lesz-e a végleges megoldás, mindent megold-e ez 
a lépés. Nem. Ez egy lehetőség egy eszköz, hogy a kerületi önkormányzatot érintő ügyekben 
gyorsabban tudjanak előre menni. Be kell látni, hogy az északi terület vonatkozásában az elmúlt 2 
évben a fővárossal nem sikerült érdemi lépéseket tenni. Még akkor se, hogyha új tulajdonos társa 
lett az önkormányzatnak, hiszen 2005. decemberében értékesítettek az északi területből 82 
hektárt.          
Úgy véli, ezzel a megállapodással talán sikerülne gyorsabban előrehaladni, ezért kéri az 
előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Tóth Mihály bejelenti, az előterjesztést az ÜJKRB elutasította, a PEKB, VKB és a Tulajdonosi 
Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Megállapítja, a bizottsági elnököknek nincs 
kiegészítésük. Ezt követően a kérdéseknek ad helyt. 
 
Kérdések: 
 
Vincze Miklós arra kíváncsi, kik vesznek részt az Együttműködési Megállapodás megkötésekor az 
önkormányzat részéről?  
 
Tóth Mihály a kérdéseket lezárja, válaszadásra az alpolgármestert kéri fel.  
 
Orosz Ferenc válasza, a kérdés még nem időszerű. Ha a megállapodást mindenki elfogadta, 
akkor érdemes megjelölni azokat a személyeket, akik a feladatot ellátják. Előtte természetesen 
egyeztetésre kerül sor, hiszen a munkát egy folyamatosan dolgozó team fogja végezni.  
  
Tóth Mihály hozzáfűzi, az időszerűség akkor következik be, ha az érintett kerületek mindegyike 
elfogadta a javaslatot, akkor állhat fel az a stáb, amely az előkészítő bizottságot fogja jelenteni. 
Ezután a vélemények elmondására ad lehetőséget.  
 
Hozzászólások: 
 
Vincze Miklós véleménye szerint, mivel közel ezer hektár területről van szó, és ezen belül Csepel 
rendelkezik a legnagyobb területtel, most nem kellene belemenni akármilyen egyezségbe. 
Képviselni kell a kerület érdekét, és próbáljanak keményen harcolni azért, ami idáig még egyszer 
sem valósult meg. Úgy véli, ez nem könnyű feladat, de a leírtakban számtalan utalás van arra, 
hogy mennyire fontos az észak-csepeli terület. A kerületnek pedig nem mindegy, hogy a jövőbeni 
sorsa hogy alakul. Kéri a majdani tárgyalófeleket, hogy amit lehet, a fővárostól hajtsanak be, és 
csak halaszthatatlan esetekben kössenek kompromisszumokat.  
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  Tóth Mihály megjegyzi, az előterjesztés annak feltétele volt, hogy az északi terület része a 
kerületé legyen, márpedig ez annak a része volt, e nélkül nem is tudták volna ezt előterjeszteni. 
Szerinte a kerület érdekeit elég keményen képviselték.     
 
Orosz Ferenc egyetért az elhangzottakkal, az előzetes egyeztetésen ezt többször hangsúlyozták. 
Jelzi, a határozati javaslat a.) pontjában pontosan ez került megfogalmazásra.    
 
Tóth Mihály a napirend vitáját lezárja, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.  
 
186/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest 
Főváros Önkormányzatával, Ferencváros Önkormányzatával, Újbuda Önkormányzatával és 
Pesterzsébet Önkormányzatával Együttműködési Megállapodást köt a Dél-budapesti fejlesztési 
térségre. Az Együttműködési Megállapodás szöveg tervezetét az alábbi feltételekkel javasolja 
előkészíteni: 
 

a. a fejlesztési kontingens nem lehet ellentétes Budapest XXI. Kerület Csepel            
Önkormányzata 328/2005.(VI.21.) Kt. számú határozatban foglaltakkal. 

b. az előkészítő bizottságba a felek két-két tagot delegálnak. 
c.  az operatív feladatok között ne szerepeljen „településrendezési szerződések 

előkészítése”. 
d. „az együttműködés és a finanszírozás feltételeinek kidolgozása” feladat 

részletesebben meghatározandó. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert a megállapodás feltételeinek 
egyeztetésére és a megállapodás szövegének előzetes meghatározására.  

  
Határidő: elfogadásra:   azonnal 

végrehajtásra:   2008. április 30.  
Felelős: Tóth Mihály   polgármester 

végrehajtás előkészítéséért:  Orosz Ferenc  alpolgármester  

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

 
Napirend 12. pontja: (71. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Budapest - Főváros Bűnmegelőzési Charta elfogadására   
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok 
 
Tóth Mihály szóbeli kiegészítésnek ad helyt. 
 
dr. Borsány György ismerteti, az Európai Unió és annak illetékes bizottságai folyamatosan 
tanulmányozzák a bűnmegelőzési programot.  
Tájékoztatásul elmondja, a parlament 2003-ban foglalkozott a bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájával, és hozott döntést ez ügyben. Az önkormányzatok többségében végiggondolták, 
hogy milyen lépéseket tegyenek, többek között a csepeli képviselő-testület is elfogadta a 2007-
2008-ra vonatkozóan a bűnmegelőzési koncepciót.  
Közli, a fővárosi önkormányzat bűnmegelőzési stratégiája elkészült, a Városrendészeti Bizottság 
kérésére a Fővárosi Közgyűlés megvitatta a Bűnmegelőzési Chartát, illetve a főváros kerületei is 
foglalkoztak ismételten a témával. Kiemeli, nagyon fontos témáról van szó, ezért kéri az 
előterjesztés megvitatását, elfogadását.  
 
Tóth Mihály bejelenti, az előterjesztést az ÜJKRB megvitatta, melyet elfogadásra javasolt. 
Megállapítja, kérdés, hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.   
 
187/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest - 
Főváros Bűnmegelőzési Chartáját elfogadja, és csatlakozik a Chartához.  

 22



Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 20-i ülésének jegyzőkönyve 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 

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

 
Napirend 13. pontja: (67. sz. előterjesztés) 
Javaslat az önkormányzat 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására   
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 

 
Tóth Mihály az ülés vezetésének jogát az alpolgármesternek adja át.  
 
Orosz Ferenc bejelenti, nincs szóbeli kiegészítés. Az előterjesztést az ÜJKRB és a TB vitatta meg, 
és javasolják elfogadását. Mivel kérdés nincs a napirendhez, a hozzászólásoknak ad helyt. 
 
Hozzászólások: 
 
Vincze Miklós javasolja, a határozati javaslat 2. pont második sorába a döntések szó után kerüljön 
be, hogy „a 3 milliárd Ft tervezett hiány tartható legyen”.  
 
Orosz Ferenc felkéri a polgármestert, reagáljon a felvetésre.  
 
Tóth Mihály megköszöni az indítványt, de úgy gondolja, a képviselő-testület a költségvetést 
februári ülésén elfogadta, döntöttek a 3 milliárd Ft-tal kapcsolatban. Nem látja indokoltnak a 
javaslatot, ugyanakkor magára és a hivatalra nézve is kötelezőnek tartja, azért dolgozzanak, hogy 
a hiányt kezelni tudják.      
  
Orosz Ferenc szót ad a jegyzőnek.  
 
Dr. Szeles Gábor a felvetésre elmondja, hogy a 3 milliárd Ft-ról szóló döntés a képviselő-testület 
hatásköre. Abszurdnak tartja, hogy a testület saját magát korlátozza az önkormányzat kiemelt 
céljainak megállapításakor. Nem javasolja az indítvány elfogadását. A testület meghatároz olyan 
célokat, amit a közreműködőknek kell végrehajtani, folyamatosan mindenkire, személyre lebontva, 
ebből kell megszabni az egyes személyekkel szembeni teljesítményértékelési szempontokat. A 
beosztott ügyfélszolgálati előadón számon kérni, hogy ne tegyen javaslatot a 3 milliárd Ft 
túllépésére, ez lehetetlen, nem tud ilyet tenni.  
 
Vincze Miklós a jegyző által elmondottak után visszavonja a javaslatát.   
 
Orosz Ferenc megállapítja, nincs több vélemény, ezt követően szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot.  
 
188/2008.(III. 20.)Kt     H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy dönt, hogy 2008-ban a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben 
támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt céljait az alábbiakban 
határozza meg: 
 

1. A 2008. évi népszavazással, népszavazásokkal összefüggő szervezési, 
lebonyolítási feladatok végrehajtása. 

 
2. Költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hozott képviselő-testületi 

döntések folyamatos végrehajtása, különös tekintettel a kintlévőségek 
csökkentése, a bevételek növelése, az egyes feladatok végrehajtásához biztosított 
előirányzatok takarékos felhasználása területén. 

 
3. A kerület arculatának javítása, a fizikai rend, közrend, közbiztonság erősítése, a 

megelőző munka feltételeinek javításával a közreműködő (rendőrség, polgárőrség, 
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közterület-felügyelet, ANTSZ, stb.) szervezetek közötti együttműködés 
megszilárdítása, összehangolt tevékenységük szervezése a lakosság nyugalma 
érdekében. 

 
4. A lakosságot zavaró jelenségek csökkentése érdekében az eljárásra hatáskörrel 

rendelkező, érintett hatóságok fellépéseinek összehangolása különös tekintettel a 
zajhatásra, (repülőgép okozta zajterhelés), közlekedési, ipari és szolgáltatási 
valamint vendéglátási területeken.  

 
5. A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási jellegének további erősítése, az elektronikus 

iktatás teljes körű bevezetése, időarányos feladatok végrehajtása. 
  
Határidő: elfogadásra: azonnal 

végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 

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

 
Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés)  
Javaslat a 2008. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő 
támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály a szóbeli kiegészítés és a válaszadás jogát Becsei Dénes ágazatvezetőnek adja át. 
Megállapítja, nincs szóbeli kiegészítés. Bejelenti, az előterjesztést az ÜJKRB, az OKISB, a PEKB 
és a  TB vitatta meg, mind a 4 bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
Jelzi, a bizottsági elnököknek nincs kiegészítésük. Mivel kérdés, hozzászólás nincs a napirendhez, 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
 
189/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Művelődési Központ intézményei pályázatához szükséges saját forrást, 750.000,-Ft, azaz 
Hétszázötvenezer forintot a 2008. évi költségvetés „önkormányzati pályázati önrész” című 
céltartalékából biztosítja.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. december 31. 
Felelős:  elfogadásért és végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
        18 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
190/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Művelődési Központ, Radnóti Miklós Művelődési Ház pályázatához szükséges saját forrást, 
1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forintot a 2008. évi költségvetés „önkormányzati pályázati önrész” 
című céltartalékából biztosítja.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. december 31. 
Felelős:  elfogadásért és végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
        18 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
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191/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Imre 
Általános Művelődési Központ pályázatához szükséges saját forrást, 803.500,-Ft, azaz 
Nyolcszázháromezer-ötszáz forintot a 2008. évi költségvetés „önkormányzati pályázati önrész” 
című céltartalékából biztosítja.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. december 31. 
Felelős:  elfogadásért és végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
        18 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
Napirend 15. pontja: (68. sz. előterjesztés) 
Javaslat a Budapest XXI. ker. Kossuth Lajos u. 166. szám alatti 201031/65 hrsz. számú 
helyiség Polgármesteri Hivatal részére történő kezelésébe adására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Tóth Mihály a testületi ülés vezetésének jogát átadja Orosz Ferenc alpolgármesternek, és kijelenti, 
nincs szóbeli kiegészítése.  
 
Orosz Ferenc ismerteti, az ÜJKRB támogatta az anyagot. Mivel kérdés nincs, a hozzászólásoknak 
ad helyt.  
 
Hozzászólások:  
 
Kál Károly közli, ez a döntés következménye a testület előző ülésén eldöntötteknek. Úgy gondolja, 
ha konzekvensek, akkor a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek támogatnia kell.  
 
Orosz Ferenc leszögezi, egyértelmű, hogy mivel függ össze a javaslat, és milyen szavazatot 
várnak, majd szavazást rendel el.  
 
192/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról 
és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt számú rendelet 8. § (2) 
bek. a.) pontja alapján – úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u. 166. szám 
201031/65 hrsz. 52 m2 helyiséget a forgalomképes vagyoni körből a korlátozottan forgalomképes 
vagyoni körbe átminősíti, és a CSEVAK Zrt. kezeléséből a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kezelésébe átadja.   
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  azonnal 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
        17 igen 
           1 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
Napirend 16. pontja: (69. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 679/2007.(XI.27.)Kt. számú határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Orosz Ferenc mivel szóbeli kiegészítés nincs, jelzi, az ÜJKRB elfogadásra javasolja az anyagot. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, döntést kér.  
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193/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a 678/2007.(XI.27.)Kt. sz. 
határozata figyelembe vételével – úgy dönt, hogy a termofor kémények felújítására biztosított 
25.000.000,- Ft előirányzatot megemeli 9.629.766,- Ft-tal, és a termofor kémények felújítására így 
rendelkezésre álló 34.629.766,- Ft és az egyedi kémények felújítására rendelkezésre álló 
10.000.000,- Ft-ból, a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság által támogatásban részesített 
pályázatok alapján a termofor kémények felújítására 40.944.816,- Ft-ot, mely összegből 
5.486.307,-Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön lehet, az egyedi kémények felújítására 
3.684.950,- Ft-ot engedélyez. 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: folyamatos 
Felelős: elfogadásért és végrehajtásért: Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 

 Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
 
        17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
Napirend 17. pontja: (77/1. sz. előterjesztés) 
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Orosz Ferenc a szóbeli kiegészítésnek ad helyt.  
 
Tóth Mihály elmondja, a bizottságok elfogadták az előterjesztett javaslatot. Az ÜJKRB-nak volt 
egy külön módosító javaslata, miszerint az előző három évben támogatásban részesülők listáját 
készítse el. A bizottság azt kérte, hogy ezt az anyagot a mai testületi ülésre terjessze be, azonban 
a határidő rövidsége miatt nem tudta elkészíteni azt. Kijelenti, a bizottság következő ülésére a 
kérést teljesíteni fogja. Megjegyzi, minden anyag megtalálható az Interneten, aki valóban kíváncsi, 
az utána tud járni a témának.  
 
Orosz Ferenc mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, szavazást rendel el.  
 
194/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008. évre 
jóváhagyott költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére engedélyezi, 
hogy az alábbi szervezetek – írásos megállapodásban rögzített feltételekkel – pénzügyi támogatást 
kapjanak: 
 

Támogatást igénylő 
megnevezése: 

Támogatás 
összege (Ft) 

Igénylés célja/felhasználás 

Réti Pál Fotóklub 200.000.- Internet hozzáférés megteremtése, 
számítógép cseréje 

Királyerdei Nyugdíjas Klub 100.000.- 2008. évi tevékenység támogatása 
Gépipari Tudományos 
Egyesület Csepeli Szervezete 

100.000.- A szervezet működésének és programok 
támogatása 

Csepeli Szabadidősport 
Egyesület 

750.000.- Hozzájárulás a versenyzési és működési 
költségekhez. 

Munkásotthon Tamási Lajos 
Olvasó Munkás Klub 

120.000.- Irodalmi emlékkönyv kiadásának támogatása 

Csepeli Gyermekbarátok 
Mozgalma 

250.000.- 2008. évi tevékenység támogatása 

Feeling Tánccsoport Egyesület 700.000.- Az V. Csepel Kupa Országos Táncverseny 
megrendezésének támogatása 

Csepeli Fogyasztóvédelmi 
Egyesület 

300.000.- Az Egyesület működésének támogatása 
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Csepel Fc Kft. 80.000.-  Férfi NB III. Duna-csoport, labdarugó 
mérkőzések lebonyolításának támogatása 

Csepeli Kertbarát Kör 
Egyesület 

100.000.-  2008. Madarak és Fák Napja rendezvény 
lebonyolításának támogatása 

Csepeli Jézus Szíve Plébánia 100.000.-  Prohászka Ottokár 813. sz. Csepeli 
Cserkészcsapat programjainak támogatása. 

Csepeli Munkásotthon 
Művészi Torna Klub 

100.000.- 30. Nemzetközi Intervíziós Fesztiválon való 
részvétel támogatása. 

 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  2008. április 5. 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
        18 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
Napirend 18. pontja: (78. sz. előterjesztés) 
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester 
 
Orosz Ferenc mivel szóbeli kiegészítés nincs, elmondja, az ÜJKRB elutasította a beszámolót. 
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nincs, döntést kér.  
 
195/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
493/2006.(XI.28.)Kt határozatot hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  
        17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
196/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
762/2007.(XII.18.)Kt határozat végrehajtásának határidejét a 2008. áprilisi Kt. ülésre módosítja.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   
        17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
197/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
10/2008.(I.24.)Kt határozat végrehajtásának határidejét 2008. április 30-ra módosítja.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
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        17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
198/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-
testület határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az ismertetett, de még le nem 
járt határidejű határozatok végrehajtásának határidőben történő teljesítésére a felelősök figyelmét 
felhívja.  
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  
        17 igen 
           0 nem 
           0 tartózkodás       e l f o g a d v a 
 
Tóth Mihály bejelenti, a további napirendek ügyében abba a helyzetbe kerültek, hogy az 
előterjesztő, illetve az indítványokat, interpellációkat benyújtók nélkül nem tudnak tárgyalni, majd 
felsorolja a levételre javasolt napirendi pontokat. Jegyző úr figyelmeztetésére ismerteti ügyrendi 
javaslatát, majd szavazást kér.  
 
199/2008.(III.20.)Kt       H A T Á R O Z A T 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth Mihály ügyrendi 
javaslatára – úgy dönt, hogy a 
 
Képviselői indítvány az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) és egyedi 
kémények felújításának támogatására                   
(55. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ábel Attila SZLEB elnök, Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
Interpelláció „Miért nem mondott igazat, Polgármester Úr?               (76. sz. 
előterjesztés) 
Készítette: Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
Önálló frakció indítvány a vizitdíj eltörlésének azonnali intézkedéséről            (79. sz. 
előterjesztés) 
Készítette: Németh Szilárd képviselő 
 
 Interpelláció a több millió forintért megvásárolt vizitdíj automaták további sorsáról, a 
beszerzésükkel kapcsolatos járulékos költségekről, valamint az ezzel kapcsolatos 
átgondolatlan döntésekkel kapcsolatban.       
             (80. sz. előterjesztés) 
Készítette: Borbély Lénárd PEKB elnök 
 
napirendi pontokat előterjesztők illetve készítők távollétében nem tárgyalja meg, azokat a 
következő testületi ülésen veszi napirendre.  
 
Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra:  azonnal 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
 
        16 igen 
           0 nem 
           2 tartózkodás       e l f o g a d v a 
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Napirend 19. pontja:  
Egyebek 
 
Tóth Mihály a közérdekű bejelentéseknek ad helyt.  
 
dr. Szeles Gábor közli, szerette volna bemutatni Berczeli Emíliát, a Városrendezési Iroda 
vezetőjét, aki azonban sajnálatosan már elhagyta az üléstermet. Leszögezi, a következő ülésen 
pótolni fogja a hiányosságot.  
 

Tájékoztatás a TESCO-val kapcsolatos ügyről 
 
dr. Szeles Gábor ismerteti, Tóth János képviselő úr a közigazgatási hivatalhoz fordult a TESCO-
val kapcsolatos ügy kivizsgálására. Kiemeli, a tegnapi napon kapott egy felhívást a közigazgatási 
hivatal vezetőjétől, miszerint 15 napon belül az álláspontjáról tájékoztatni kell a hivatalt. Tudomása 
van arról, hogy az ügynek vannak a sajtóban megjelent vonzatai.  
 

Bejelentés a népszavazással kapcsolatban 
 
dr. Szeles Gábor bejelenti, a népszavazás Csepel területén gyakorlatilag rendben lezajlott, 
jogorvoslati kérelemről nincs tudomásuk.  
 

Megjegyzés a vizitdíj eltörléséről szóló előterjesztésről 
 
Horváth Gyula megjegyzi, a vizitdíj eltörléséről szóló előterjesztés a következő testületi ülésen 
már nem lesz aktuális, mivel április 1-jétől a törvény megszünteti a vizitdíjat.  
 
dr. Szeles Gábor azt javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülés napirendjeinek 
megállapításakor döntsön a testület arról, felveszi-e napirendjére az előterjesztést. A felvetést 
jogosnak tartja, de álláspontja szerint, jelen pillanatban az elfogadott napirendet le kellett zárni, és 
rendelkeznie kellett a testületnek, hogy az indok alapján nem foglalkozik a témákkal.  
 

Beszámoló a Csepeli Mozgássérült Egyesülettel kapcsolatban 
 
Tóth Mihály a Csepeli Mozgássérült Egyesülettel kapcsolatban fontosnak tarja, hogy 
egyértelműen tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a történésekről. Kifejti, az egyesület a 
Posztógyár utcában van hosszú idő óta elhelyezve. A mögötte lévő helyiségben a LUX-TEX Kft. 
működik, amely a működtetés mellett biztosítja az egyesület épületrészének fűtési költségeit is, és 
foglalkoztat több, mint 30 fő, döntő többségben csepeli mozgássérültet is. A kft. azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy bérleti költségét, a nehéz anyagi helyzetére való tekintettel 
csökkentsék. Több alkalommal foglalkoztak a kérdéssel, de megegyezésre nem jutottak, ezért a 
kft. ismét előterjesztette javaslatát az egyesület vezetésének támogatásával. Párhuzamosan két 
oldalon történtek tárgyalások. A legutóbbi döntésük az volt, felkérték a SZLEB-et, hogy tárgyalja 
meg a témát. A bizottság felkérte két tagját, Szuhai Erika és Dobák István képviselőket, hogy 
vizsgálják meg a kérést, és teljesítésére tegyenek javaslatot. Ezzel egyidejűleg változatlanul 
tárgyaltak a kft-vel, illetve a CSEVAK Zrt. vezetésével a megoldás lehetőségeiről. Kiemeli, a 
bizottság két tagjának felkérését követően Szuhai Erika a kérést tudomásul véve, de nem 
egyeztetve a bizottság által felkért másik személlyel, Dobák István úrral, önálló képviselői 
indítványt, és egy rendelettervezetet készített elő az ügy megoldására vonatkozóan. Mindkét 
anyag beérkezett, miközben a másik vonalon a hét elején befejeződtek a tárgyalások, aminek az 
lett az eredménye, hogy megegyezett a CSEVAK Zrt., a LUX-TEX Kft., és az önkormányzat 
vezetése, hogy a CSEVAK Zrt. saját hatáskörben 40%-kal csökkenti a 2007. évi bérleti díjat a 
2008. évre vonatkozóan. (A 2007. évi bérleti díjnak csak a 60%-át kell fizetni.) A kft. a javaslatot 
elfogadta. Tárgyaltak a Csepeli Mozgássérült Egyesület vezetésével, amely szintén elfogadta az 
indítványt. Mivel a három fél megegyezett, ezért oka fogyottá vált a napirend előterjesztése, és 
ezért hangzott el alpolgármester úr részéről az a javaslat a napirendet illetően, hogy a 73. számú 
előterjesztés ne kerüljön megtárgyalásra. Meglátása szerint, ez váltotta ki a mai testületi ülésen a 
problémát.  
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Borka-Szász Tamás reflektál Horváth Gyula javaslatára, és jegyző úrhoz csatlakozva elmondja, a 
Németh Szilárd féle önálló képviselői indítványban nem csak a vizitdíj eltörlésére van határozati 
javaslat, hanem vizitdíj visszatérítésre is. Ebből következően meg kell tárgyalniuk az anyagot a 
következő testületi ülésen, mert az anyag ezen része biztosan aktuális még akkor is.  
 
Kál Károly azért gondolja azt, hogy napirenden kellett volna hagyni a témát, mert bár napirenden 
kívül, de ismét beszélnek az ügyről. Kijelenti, a TB elnökeként nem támogatja ezt a megoldást. Úgy 
gondolja, külön kellene tudniuk választani néhány dolgot. Nem azzal van problémája, hogy a 
Mozgássérültek Egyesületét támogatni kell, hiszen az imént döntöttek néhány társadalmi szervezet 
támogatásáról, ahol még a működéséhez is adtak dotációt. Azzal a megoldással nem ért egyet, 
hogy összekeverik a szociális támogatást a bérleti díjjal, ami egy üzleti kategória. Véleménye az, 
ha a LUX-TEX Kft-nek gazdaságtalan a működése, akkor zárjon be. Megjegyzi, ha 
mozgáskorlátozottakat foglalkoztat, akkor állami támogatást is igénybe vehet. Ha igénybe vesz, azt 
véleménye szerint jól teszi, mert jogszerűen jár neki. Ha nem veszi igénybe, akkor nagy butaságot 
tesz. Úgy tudja, eddig is a rendeletben meghatározott díjak 50%-áért kapta bérbe a helyiséget a 
kft. Ezt az 50%-ot pedig most még 40%-kal csökkentik. Megjegyzi, Szenteczky János, a CSEVAK 
Zrt. vezérigazgatója jelen van az ülésen. A zrt. üzleti tervét a Kt. alaposan megvitatta, és 
feladatokat szabott részére az árbevételek tekintetében. Ezek után nem először a testület 
megpróbálja jól megnyirbálni a zrt. azon lehetőségeit, amivel élnie kellene. A következő évben 
pedig, amikor be kell számolnia Szenteczky Jánosnak, akkor majd jól leszidják őt, mert nem 
teljesített. Közös álláspontra kellene jutni, és ha szociális támogatást akarnak adni, akkor azt 
nevezzék is annak, és ne más csatornán keresztül adjanak juttatást. Egyetért azzal, dotálják az 
egyesületet, de úgy, hogy a polgármester úr társadalmi szervezet támogatása gyanánt működési 
költségként terjeszti elő a javaslatot. Van az önkormányzat költségvetésében megfelelő hely, 
amelyből rendezni lehet az ügyet. Így egészen más vetülete van a problémának, és egészen más 
a megoldási forma is. Ha most az MSZP frakcióból valaki előterjesztené a témát, a másik oldalon 
ülők azonnal azzal nyitnának, hogy „elvtársi mutyi”-ról van szó. Javasolja, gondolják végig a dolgot, 
mert majdnem fordított helyzetről is beszélhetnének. Ezért sajnálja, hogy most nem tűzték 
napirendre a témát. A jövőt illetően kéri a testületet, hogy a hasonló feladatokat próbálják meg 
inkább a szociális keretek között megoldani.  
 
Tóth Mihály véleménye az, a napirend vitáját nem most kell lefolytatni. Azért tért ki a napirenddel 
kapcsolatos megjegyzésre, mert úgy látta, hogy a vita és a feszültség e köré a téma köré 
csoportosult. Fontosnak tartotta, hogy mert kérdés is elhangzott, az álláspontokat egyértelműen 
rögzítsék. Úgy gondolja, semmilyen törvénytelenség nem történt, egy adott ügyet megítélés 
szempontjából, és a rendezés lehetőségeit illetően nem biztos, hogy ugyanúgy látnak.  
 
Horváth Gyula néhány tévedést akar korrigálni. Nem 50% a megállapított bérleti díj, így nem 
annak 40%-át engedték el. Arra figyeltek, hogy a rendeletek értelmében, és ne azokon kívül 
járjanak el. Megemlíti, amit Kál Károly elmondott, az a liberális gazdaságpolitika sarokköve, és 
támogatja is azt. Úgy gondolja, a szociáldemokrata elvek mást is tartalmaznak, ez van benne a 
javaslatban.  
 
Tóth Mihály kijelenti, a két javaslat, illetve vélemény között a vitát nem fogják lefolytatni.  
 
dr. Borsány György a képviselői indítványok kapcsán megjegyzi, az SZMSZ pontosan rögzíti, mi 
a menetrendje azoknak. Közli, lojalitásból megszavazta a jegyző úr javaslatát, de csak akkor igaz a 
döntésük, ha azok a képviselők, akik indítványt nyújtottak be, fenntartják álláspontjukat.  
Az ÜJKRB ülésén már elmondta a Szuhai Erika rendeletmódosításával kapcsolatban, hogy nem 
tud olyan anyagot tárgyalni, amiben az alábbi szöveg szerepel (73/1. sz. előterjesztés 2. oldal 31. § 
(1) c) pontja):  
„Budapest XXI. kerület közigazgatási területén működő, a kerület közösségi céljait szolgáló 
egyesületek javára.”  
Véleménye szerint, ebbe a megfogalmazásba minden belefér, és úgy nem lehet egy 
rendelettervezetet előterjeszteni, hogy minden egyesület beletartozik a rendelet hatályába. Ezért 
fogja most is elutasítani a javaslatot, ha a szövegrész változatlanul marad.  
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Frakció ülés bejelentése 
 
Borka-Szász Tamás bejelenti, hogy ma rendkívüli MSZP frakcióülés lesz a testületi ülés után, 10 
perc szünetet követően, ugyanezen a helyszínen. 
 

A CSVÉSZ módosítással kapcsolatos kérés 
 
Glavanov Miklós ismerteti, tavaly a CSVÉSZ módosítással kapcsolatban benyújtott egy anyagot, 
amikor is azt a választ kapta, hogy a későbbiek folyamán, az idei évben, a költségvetés után vissza 
fognak rá térni. Azt kéri, a megállapításokat írásba adják ki részére, mert felkeresték a lakók, akik 
szeretnék tudni, hogyan járt el az ügyben.  
 
Tóth Mihály rögzíti, az áprilisi testületi ülésen napirendre kerül a téma, tárgyalni fogják. 
Természetesen minden testületi anyag írásos formában kerül beterjesztésre.  
 

Okmányirodával kapcsolatos probléma felvetése 
 
Gócza Dániel saját tapasztalatait ismerteti az Okmányirodával kapcsolatban. Elmondja, szeretett 
volna egy ügyet elintézni, ezért először a www.csepel.hu oldalon korrektül megtalálható 
telefonszámon próbált érdeklődni az Okmányiroda nyitva tartási rendjéről. Felvette a telefont egy 
kezelő, aki kapcsolta is az Okmányirodát. Itt elakadt a próbálkozása, mert ezt követően több nap, 
több különböző napszakára vonatkozóan, semmilyen formában, senki nem vette fel a telefont. 
Nem gondolja azt, hogy ez normális eljárás volna. Tudomása szerint, 2005 ősze óta van lehetőség 
elektronikus időpontfoglalásra a www.csepel.hu oldalon, ahol szintén korrektül le van írva annak a 
menete is, hogy a magyarország.hu-n keresztül milyen módszerekkel lehet időpontot foglalni. 
Tapasztalata szerint ez a módszer sem működik, mert kb. 3-4 hétre előre gyakorlatilag lehetetlen 
időpontot foglalni, mivel azt írja ki a rendszer, hogy nincs szabad időpont. Ezek után személyesen 
ment be az Okmányirodába, ahol gyakorlatilag a biztonsági őr (mint egy mindent tudó, és mindenre 
felhatalmazott főnök) segít az emberek irányításában, és aki azt a felvilágosítást adta, hogy lehet 
személyesen is időpontot kérni, majd megmutatta azt a hosszú sort, amire ő azt hitte, hogy 
ügyintézésre váró emberek, azonban ők is sorszámra vártak. Megítélése szerint, ahogy az a sor 
haladt (illetve nem haladt), legalább 2 órás tortúra lett volna végigvárni, hogy kapjon egy 
sorszámot, amely majd egy jövőbeni időpontra szól. Azt gondolja, ez az egész rendszer így nem 
teljesen működőképes, ebben kér a Képviselő-testület tagjaitól közös gondolkodást. Kéri, 
próbáljanak megoldást találni, és egy saját ellenpéldát említ. Másik településre van bejelentkezve, 
ahol az ügyintézés sokkal gördülékenyebben működik, mert bármikor is megy oda, kb. fél óra 
hossznyi várakozás után el tudja intézni az ügyeit. Meglátása szerint, nagyon éles a kontraszt a két 
település okmányirodájának működése között, ezért is gondolja azt, hogy valamit változtatniuk kell. 
Javasolja, ha ez a probléma a testület hatásköre, akkor tegyék meg javaslataikat, felvetéseiket, 
beszéljenek, gondolkozzanak a témáról.  
 
Tóth Mihály bejelentésként kezeli az észrevételt, és felkéri a jegyzőt, a következő testületi ülésig 
kapjanak írásbeli választ.  
 
dr. Gulyás Gábor köszönetet mond azért, hogy a Királymajorban megkezdődtek a játszótér 
rekonstrukciós, illetve területrendezési munkálatok, amelyek jó ütemben, és a lakosság nagy 
megelégedésére folynak. Köszönetet mond Szenteczky Jánosnak is, mert munkatársai 
megkeresték őt területbejárás ügyben, és amit ott megbeszéltek, azt már másnap elkezdték 
teljesíteni. Véleménye szerint, ha minden ügyet ilyen gyorsan intéznek majd más területen is, akkor 
nem lesznek olyan észrevételek, mint amit Gócza Dániel említett.  
 
 

Podolák Sándor tisztségről történő lemondása 
 
Podolák Sándor elmondja, polgármester úrnak már február 21-én bejelentette – és most is 
megteszi –, hogy lemond a turisztikai tanácsnoki státuszáról. Kéri, ez az áprilisi testületi ülésen az 
SZMSZ módosításban jelenjen meg.  
 
Tóth Mihály egyetért, és leszögezi, pótolni fogják a hiányosságot.  
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A Kádár Katalin óvodával kapcsolatos észrevétel 
 
dr. Gulyás Gábor azt kéri az OSZI illetékesétől, hogy a Kádár Katalin óvodával vegyék fel a 
kapcsolatot, mert pályázati úton elnyertek pénzt, amiből a vásárolt udvari kút beszerelésében 
kértek segítséget. Megjegyzi, az OSZI-t más úton is meg fogja keresni.  
 
Tóth Mihály megállapítja, hogy nincs több közérdekű bejelentés, majd megköszöni a részvételt, és 
11.13. órakor bezárja az ülést.  
 

 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

 
 Tóth Mihály         dr. Szeles Gábor  
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: Majorné Sándor Beáta      1-5. napirendi pontok 

Csala Katalin       6-9. napirendi pontok 
Dózsáné Kosztyi Éva  10-14. napirendi pontok 
Csóka Andrea   15-19. napirendi pontok 

 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet ellenőrizte: Ábrahámné Turner Rita 
    Szervezési Irodavezető 
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