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Kőbányai Halmajális május 1-jénKőbányai Halmajális május 1-jén
A Kőbányai Önkormányzat idén is megrendezi a Kőbányai 
Halmajálist, amely május 1-jén egész napos kikapcsolódást 
ígérő programsorozattal várja a családokat az Óhegy parkban.

Csatlakozzon Ön is a 
„Magyarország leg-
szebb konyhakertje” 
programhoz!

Kovács Róbert polgármester – csatlakozva Kovács Szilvia 
ötletgazda által létrehozott „Magyarország legszebb konyha-
kertjei” elnevezésű országos programhoz – meghirdeti a 2015. 
évi kőbányai „A legszebb konyhakertek” című versenyt. Jelent-
kezési határidő: 2015. április 30.! A részletes pályázati kiírás 
és a jelentkezési adatlap a Kőbánya.hu (www.kobabnya.hu) 
önkormányzati portálon érhető el.
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A Kőbányai Önkormányzat korábban leromlott állapotú Zsivaj 
utcai orvosi rendelője a 145 millió forintos felújításnak köszön-
hetően Budapest egyik legkorszerűbb gyermek és felnőtt házior-
vosi rendelője lett. 

A több mint 50 éves, több szempontból is kritikus állapotban 
lévő Zsivaj utcai rendelő felújítása a Kőbányai Önkormányzat 
döntése nyomán 2014. június 10-én kezdődött. Ezzel összefüg-
gésben a kerület vezetése úgy döntött, hogy a Zsivaj utcából vég-
legesen a Kőrösi Csoma Sándor út 43-53. szám alá költözteti 
a Védőnői Szolgálatot. A munkálatok ideje alatt a Bánya utca 
35-ben folytatódott a betegek ellátása. 

A felújítás előtt a tető több helyen beázott, az épületnek gyakor-
latilag nem volt hőszigetelése és a nyílászárók állapota is kriti-
kus volt. A munkálatok során az épületet korszerű hőszigetelés-
sel látták el, a belső burkolatokat és a nyílászárókat kicserélték, 
LED-es fényforrásokat építettek be, új fűtési-hűtési rendszert, 
valamint elektromos hálózatot alakítottak ki, melynek része a 
modern beteghívó-, biztonsági- és vagyonvédelmi rendszer. A 
felújítás eredményeként a megtakarítás hőenergia szempontjából 
eléri a 20, a villamos energia tekintetében pedig a 10 százalékot.

Az elmúlt hónapokban a meglévő 2 helyett 6 gyermekorvosi ren-
delőt építettek ki – a Védőnői Szolgálat helyén – külső rámpák 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Teljesen megújult a Zsivaj utcai rendelő Kőbányán

és belső lift kialakításával akadálymentesítették az épületet és 
modernizálták a várókat, a pelenkázókat, valamint a személyzeti 
öltözőket. Teljesen felújították az épület körüli járdákat, mozgás-
korlátozott parkolókat alakítottak ki, az épületet a graffi tiknek 
ellenálló anyaggal vonták be és növényeket telepítettek a bejárat 
környezetébe.

A felújítás a lift kialakításával, a pelenkázók és a várótermi búto-
rok újra cserélésével most fejeződött be teljesen.

A Védőnői Szolgálat új helyének kialakítása 15,9 millió forintba 
került, a Bánya utcai ideiglenes rendelő kialakítására 6,8 milliót, 
míg a Zsivaj utcai orvosi rendelő felújítására a tervezéssel együtt 
144,5 millió forintot fordított a Kőbányai Önkormányzat.

Kovács Róbert polgármester célkitűzése, hogy Kőbányának 
lehetőleg minden frekventált területén legyenek újraélesztő 
készülékek, amelyek néhány percen belül elérhetők. A kerület 
vezetője fel nem vett polgármesteri jutalmából már vásárolt 
defi brillátort a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Köz-
pontba, a Szivárvány Idősek Otthonába és az újhegyi orvosi 
rendelőbe. A felújított Zsivaj utcai rendelő a felújítást követő 
átadáson kapott egy életmentő készüléket a polgármestertől és 
hamarosan a Kőbányai Önkormányzat Törekvés Sporttelepén is 
elhelyeznek egy defi brillátort.

A Police.hu rendőrségi portál számolt be arról, hogy dr. Gyet-
vai Tibor alezredes értékelte a kőbányai kapitányság 2014. 
évben végzett munkáját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
X. kerületi Rendőrkapitányságán március 19-én megtartott 

állománygyűlés elöljárója Derzsy Péter ezredes, Budapest 
rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese volt. 

A kerület rendőrkapitánya a tavalyi évet jónak értékelte. Évérté-
kelője során hangsúlyozta, az elmúlt évhez képest a regisztrált 
bűncselekmények száma csaknem egyharmadával csökkent, 
amíg az eredményes nyomozások aránya, valamint a közterü-
leten elkövetett jogsértések eredményességi mutatója jelentős 
mértékben emelkedett. A kiemelten kezelt bűncselekmények 
közül csökkent a lopások, a gépjármű-feltörések, a gépjármű-
lopások, a testi sértések és a rablások száma. A rendőrkapitány 
külön kiemelte a kerületi önkormányzattal, a területileg illeté-
kes ügyészséggel, a Kőbányán működő három polgárőr egye-
sülettel sikeres együttműködést, valamint a civil szervezetek-
kel kiemelkedően jó kapcsolatot. 

Forrás és képek: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

Rendőrségi évértékelő a kerületben

Dr. Gyetvai Tibor alezredes, kapitányságvezető és Derzsy Péter 
ezredes, Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese
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A kőbányai nevelési és oktatási intézményekben mostan-
tól a legkorszerűbb szénmonoxid érzékelők vigyázzák a 
gyerekek és az ott dolgozók biztonságát. Az energiahaté-
konyság növelése, vagyis a folyamatos nyílászáró és fűtési 
rendszer korszerűsítés mellett az önkormányzat vezetői 
a biztonságra is ügyelnek: a polgármesteri keretből sze-
rezték be a legmegbízhatóbbnak ítélt szénmonoxid jel-
zőket - adta hírül a Kőbánya.hu önkormányzati portál. 

Noha a Zsivaj Óvodában és az Apró Csodák Bölcsődében fel-
szerelt szén-monoxid érzékelő átadásán voltak ott a Kőbányai 
Önkormányzat vezetői, a szimbolikus átadás egyben azt is jelen-
tette, hogy ezzel együtt három bölcsődében, kilenc óvodában 
és hét iskolában helyeztek el hasonló életvédelmi berendezést. 

Az átadáson Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy a múlt 
év végén megkereste őt dr. Mátrai Gábor, a Humánszolgáltatási 
Bizottság elnöke és elmondta, hogy a kerület több, gyermekekkel 

Szénmonoxid érzékelők az óvodákban
foglalkozó intézményében is úgynevezett nyílt égésterű tüze-
lőberendezések működnek és ezekhez szénmonoxid-érzéke-
lőt kellene társítani. Kovács Róbert maximálisan támogatta a 
javaslatot és megbízta az ötletet felvető képviselőt, hogy jár-
jon utána, mely intézményekben lenne szükség a készülékre, 
illetve milyen típusú érzékelő működik a legmegbízhatóbban. 

Dr. Mátrai Gábor nagyon rövid idő alatt egyeztetett az intézmény-
vezetőkkel, valamint a készülékeket forgalmazó kerületi cégek-
kel és végül a polgármesteri keretből – mintegy 300 ezer forintért 
– megvásárolták a Honeywell XC 100D típusú szén-monoxid 
jelzőket. A piac egyik legmegbízhatóbb berendezésének LCD 
kijelzőjéről könnyen leolvasható a helyiségben lévő CO szint, 
és veszély esetén hatásosan, azaz távolról is jól hallhatóan riaszt. 

Forrás és képek: Kőbánya.hu

Dreher Sörgyárak: közel fél milliárd forintos raktárberuházás

A Dreher Sörgyárak két új raktárat adott át Kőbányán, az 
összesen 4400 négyzetméter alapterületű létesítmények 447 
millió forintos beruházással valósultak meg. A március 27-ei 
raktáravató ünnepségen felszólalt Kovács Róbert kőbányai 
polgármester, Marczinkó Zoltán István, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára és Pavel Kudryavtsev, a Dreher Sörgyárak Zrt. 
gyárigazgatója, akik közösen vágták át a nemzetiszín szala-
got. Kovács Róbert polgármester örömét fejezte ki a raktárak 
átadása miatt. Kiemelte, hogy a Dreher értéket teremtett Kőbá-
nyán, ami által fejlődik a város, erősödik a gazdaság. Megosz-
totta személyes tapasztalatait arról, hogy mit jelent a kerületnek 

a sör és a sörgyártás. Elmondta: Kőbánya híres a kőbányai sör-
ről, hiszen bárhol jár az ember az országban, mindenhol talál-
kozhat ezzel a népszerű márkával. A múltjával és jelenével a 
Dreher Kőbányát szimbolizálja – tette hozzá.

A 2900 négyzetméteres sátorraktár és az 1500 négyzetméte-
res könnyűszerkezetes raktárépület összesen 7 millió korsó 
(35 ezer hektoliter) sör befogadására képes. A fejlesztés révén 
a telephely tárolókapacitása felzárkózott a gyártás volumené-
hez, így minimálisra csökken a raktározási célú szállítmányo-
zási tevékenység, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik mind a 
kiszállítások tervezése, mind a logisztikai szolgáltatás.

Forrás: Dreher, MTI, Profi tline.hu
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Folytatódó felújítások, átalakuló szociális ellá

Kovács Róbert a beszélgetés elején kiemelte, hogy – a beruhá-
zások viszonylatában vizsgálva – a Kőbányai Önkormányzat 
még soha nem tervezett oly mértékben csak saját bevételből 
felhalmozásra és beruházásra, mint 2015-ben. A fejlesztések 
markáns része az intézményi világot érinti. Ennek keretében 
a Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde épületét a vázig lebontják 
és teljesen felújítják. A munka majd’ egy évig fog tartani, ezért 
erre az időszakra el kell költöztetni az intézményt az üresen álló 
Bánya utcai iskola épületébe. Elbontják a Kerepesi úti rendelőt, 
és újat építenek helyette. Az Önkormányzat új ügyfélszolgá-
latot épít az Állomás és Halom utca sarkán annak érdekében, 
hogy a kőbányaiak a kor követelményeinek megfelelő módon 
intézhessék ügyeiket. Ez a három nagy beruházás önmagában 
1,5 milliárd Forintot igényel.

Szintén jelentős beruházás lesz a TÉR_KÖZ projekt, amely 
során megújul az Újhegyi sétány Harmat és Bányató utca 
közötti része – folytatta Kovács Róbert az idei célkitűzések 
ismertetését. A 700 millió forintos beruházás jelenleg a köz-
beszerzési pályázat kiírásánál tart, a tervek szerint júniusban 
kerül sor a munkaterület átadására. A projekt az előzetes ter-
vek szerint október 31-ig lezárul A sétány megszépítése az 
idei munkálatokkal természetesen nem ér véget, hiszen már 
folyik az előkészítése a fennmaradó szakaszok megújításá-
nak. Az Újhegyi lakótelepen 100 millió forintos útfelújítási 
program indul, amely révén a teljes belső úthálózatot fel-
újítja az önkormányzat az elkövetkező években A városrész-
ben fejleszteni fogják továbbá a játszótereket, és parkosítás-
sal is hozzájárulnak az itt élők életminőségének javításához. 

A Sportligetben a zöld felületek és a sportpályák kerülnek a 
munkálatok célkeresztjébe, mint ahogy tervezik futókör építé-
sét is 2019-ig.

A Kőbányai Önkormányzat partnerségével márciusban meg-
kezdődött a Kőrösi Csoma Sándor út teljes szakaszának fel-
újítása. Emellett út- és járdafelújítás, valamint közvilágítás-
fejlesztés is indul a kerület több pontján. Az Önkormányzat 
tervezi még földes utak aszfaltozását is. Folyik a Népliget fej-
lesztésének és a Keresztury Dezső Általános Iskola felújításá-
nak előkészítése.

Kovács Róbert polgármester beszélt az Önkormányzat város-
rehabilitációs programjáról. Elmondta, hogy erre azért van 
szükség, mert Kőbányán rossz minőségű a lakásállomány, ez 
alól pedig az önkormányzati ingatlanok sem jelentenek kivé-
telt. A jelenség kialakulása a privatizáció időszakára tehető, 
amikor az értékesebb, jobb állapotú lakóingatlanokat meg-
vásárolták a bentlakók, és általában azok a lakások marad-
tak önkormányzati tulajdonban, amelyek 100 éves vagy még 
régebbi házakban vannak. Ezek az ingatlanok vizesek, doho-
sak és mára elavulttá váltak. Egy részüket sajnos nem éri meg 
rendbe tenni, az Önkormányzat ezért elkezdte szanálni a felújí-
tásra nem érdemes ingatlanokat: a Noszlopy utcában például 
50 lakást bontanak le. A lakásállomány megújítása érdekében 
olyan önkormányzati lakásokat terveznek építeni, amelyek már 
más minőséget jelentenek. Megkezdik a bérlakás-állomány 
átstrukturálását is, a tervek megvalósítására a költségvetés tar-
talmaz forrásokat. Elvégezték a kerületi lakásállomány felmé-
rését, ami nagyon fontos és nagy feladat volt, mivel 2012-ig 
az önkormányzat nem tudta, hogy mennyi és milyen állapotú 
lakással rendelkezik. Az adatok csak különálló nyilvántartások-
ban, mozaikszerűen voltak megtalálhatóak, de összefoglalva 
nem volt elérhető. Ezt a hatalmas munkát a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek tekintetében szintén elvégezték, amelynek 
köszönhetően az Önkormányzat már teljes körű információs 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete február 20-án fogadta el a kerület 2015. évi költségvetésé-
ről szóló rendeletét. Ebből az alkalomból Kovács Róberttel, Kőbánya polgármesterével beszélgettünk, aki 
ismertette az idei év és a közeljövő célkitűzéseit. Megtudhattuk, hogy Kőbánya az elmúlt évekre jellemző 
növekedési pályán marad: 2015-ben számos jelentős projekt valósul meg a kerületben, közben a szociális 
ellátások terén is látványos változások történnek.
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ellátások – interjú Kőbánya polgármesterével
bázis birtokában tud tervezni és fejleszteni. Az Önkormányzat 
összevonta a kerületi sportintézményeket, amibe integrálták azt 
a Bihari úti sporttelepet, amit tavaly kapott meg a kerület az 
államtól. A Bihari úti komplexumot eddig azért nem kapcsolták 
össze a többi kerületi sportteleppel, mert látni akarták, hogy 
mit jelent, milyen feltételeket igényel az önálló működtetése. A 
sporttelepen jelenleg nagy átalakulás zajlik az Önkormányzat 
50 millió forintos önrészével: a Fradival közösen öltözőket, új 
burkolatokat, új műfüves pályákat, lelátót és világítást építe-
nek. A beruházás összesen 600 millió forintba kerül majd. A 
sporttelep teljesen megújul és „kis ékszerdoboz” lesz belőle – 
érzékeltette a változások minőségét Kovács Róbert. 

A polgármester úgy látja, hogy a kerület életében nagy válto-
zást jelent a MÁV-telep státuszának megváltozása. Az ott lakók 
ugyanis évtizedeken keresztül nem vásárolhatták meg a MÁV 
tulajdonában lévő otthonaikat. Az Önkormányzatnak sikerült 
elérni, hogy a telep tulajdonjoga a vasúttársaságtól átkerüljön a 
Nemzeti Vagyonkezelőhöz. Az Országgyűlés 2014 decemberé-
ben fogadta el azt az egyedi törvényt, amely úgy adta a Kőbá-
nyai Önkormányzat tulajdonába a MÁV-telepet, hogy közben 
mentesítette az alól az elidegenítési tilalom alól, amelyet ilyen 
esetekben 15 évig fent kell tartani. Már elindult az előkészítő 
munka annak érdekében, hogy elkezdhessék a tárgyalásokat a 
házak lakóival. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevéte-
leket az Önkormányzat a telep fejlesztésére fordítja majd.

Az Önkormányzat szakmai együttműködése mellett megkez-
dődött a Magyar Állami Operaház háttérbázisának Kőbányára 
költöztetése. Kerületünk újabb büszkeségéről Kovács Róbert 
elmondta, hogy a világhírű intézmény műhelyházát, a pró-
baszínpadokat, a zenetermet és a kelléktárat telepítenék át a 
Kőbányai úti Északi Járműjavító területén található Eiffel-csar-
nokba. 

Kovács Róbert kifejtette, hogy – a törvényi előírások változása 
miatt – az Önkormányzatnak el kell végeznie a Kőrösi Kulturá-
lis Központ átszervezését. A száz fő alatti dolgozói létszámmal 
működő intézmények a jövőben ugyanis nem lehetnek önál-
lóan működő és gazdálkodó intézmények. Mivel szeretnék 
megtartani, hogy a Kőrösi Kulturális Központ önállóan tud-
jon gazdálkodni, ezért nonprofi t kft-vé alakítják. A példa nem 
egyedi, hiszen a nagy fővárosi kulturális központok szintén így, 
nonprofi t cégként működnek.

A szociális ellátások terén jelentős változások történnek az 
önkormányzat és az állam közötti feladat-megosztásban az 
idei évben – ismertette Kőbánya polgármestere. Vannak olyan 
ellátások, amiket a kormányhivatalon keresztül az államnak, és 
vannak olyanok, amit – települési támogatás néven – az önkor-
mányzatnak kell biztosítani. Kőbányán a települési támogatá-
sok között a gyógyszertámogatás képvisel markáns elemet a 
lakásfenntartási és a rendkívüli élethelyzetben adható támoga-
tás mellett. Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a támoga-
tást a gyógyászati segédeszköz vásárlásához. Kovács Róbert 
kiemelte, hogy Kőbánya – stabil gazdálkodásának köszönhe-
tően – elő tudja teremteni a szociális ellátásokhoz szükséges 
forrásokat. Sőt! Az Önkormányzat jelentősen kiszélesítette 
a hozzáférés lehetőségét, megemelte azt az összeghatárt, 

ameddig elérhető egy települési támogatás. A polgármester 
elmondta, hogy a kerületben olyan támogatás-típusok is meg-
jelennek majd, amelyeket nem kötelező biztosítani, vagy nin-
csenek a törvény által javasoltak között.

Bár a közétkeztetés terén szeptembertől kellene alkalmazni a 
megváltozott előírások szerinti emelt normájú mennyiségeket 
a bevitt tápanyagok vonatkozásában, Kőbányán már január 
1-jétől bevezette az Önkormányzat. Ennek köszönhetőn a 
kőbányai gyerekek egészségesebben étkezhetnek, ám a szülők-
nek ezért nem kell többet fi zetniük, hiszen a többletkiadáso-
kat teljes mértékben az Önkormányzat fedezi. A változás miatt 
minőségében jobb étel kerül a közétkeztetésben résztvevők 
asztalára.

A közbiztonság javítása érdekében az Önkormányzat növeli 
a közterület-fenntartók létszámát: év végére újabb ötven főt 
vesznek állományba. Kovács Róbert a térfi gyelő-kamerarend-
szerről elmondta, hogy a működtetésének fenntartása évi 300 
millió forintot jelent a kerületnek. Fenntartásának indokoltsá-
gát alátámasztó számszerűségi adatok ugyanakkor egyértel-
műek: folyamatosan csökken a regisztrált bűncselekmények 
száma, amíg az eredményes nyomozások aránya emelkedik. A 
kiemelten kezelt bűncselekmények közül csökkent a lopások, 
a gépjármű-feltörések, a gépjárműlopások, a testi sértések és a 
rablások száma.

Az Önkormányzat továbbviszi a megkezdett közfoglalkoz-
tatási programot: akiket a Munkaügyi Központ a kerület felé 
közvetít, azoknak közmunka-lehetőséget biztosít. A program-
hoz szükséges költségvetési keretek rendelkezésre állnak, a 
forrásokat előteremtik. A közfoglalkoztatottak munkájának 
eredménye meglátszik Kőbánya parkjainak és közterületeinek 
állapotán, azok tiszták és rendezettek.

A polgármester az interjú végén a kerületi rendezvények és 
programok vonatkozásában kifejtette, hogy az olyan hagyo-
mányos elemek mellett, mint például az Isaszegi Kerékpáros 
Emléktúra, a Költészet Napja, a Május 1., vagy épp a Kőrösi 
Csoma Sándor megemlékezés, újra megrendezik a tavaly hatal-
mas sikert aratott 10-es fesztivált. Kőbánya tovább fejlődik – 
zárta gondolatait Kovács Róbert.
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Nyolcadik alkalommal írta ki a „Kőbánya számít rád” nevet viselő 
szociális alapú és teljesítménytől is függő pályázatát a Kőbányai 
Önkormányzat, amelyre minden eddiginél több diák jelentke-
zett. Kovács Róbert polgármester az ünnepélyes eredményhir-
detésén elmondta, az ösztöndíj-pályázatnak az a lényege, hogy a 
rosszabb anyagi körülmények között élő általános iskolásoknak 
és gimnazistáknak folyamatosan támogatást, inspirációt adjanak 
a havi 5-10 ezer forintos ösztöndíjakkal. Az elmúlt négy évben 
javultak az eredmények és növekedett a jelentkezők száma, így 
most már 125 pályázó közül kellett kiválasztani a támogatottak 
körét. Soha ennyien nem jelentkeztek és soha ennyi diák nem 
kapott támogatást: a Kőbányai Önkormányzat ebben a félévben 
65 tanulónak segít a havonta utalt összegekkel. A nyerteseknek 
Kovács Róbert polgármester, Révész Máriusz országgyűlési 
képviselő és dr Mátrai Gábor humánbizottsági elnök gratulált a 
gyerekek megünneplésére szervezett rendezvényen. 

A Kőbányai Önkormányzat által a 2015. első tanulmányi fél-
évében támogatandó általános iskolai tanulók: Andó András, 
Bereznyák Tímea, Brandt Nikoletta, Buzma Bettina Zsuzsanna, 
Csikes Dénes, Delakorej Edina, Demeter Attila Mihály, Dull 
Benjamin, Gál Attila, Gál Nikolett, Gáspár Alexandra, Gönczi 
Nagy Gergő, Gyenge Liliána, Héjja Dávid, Heveli Ervin, 

Kőbánya számít rád!
Horváth Krisztina, Keszei Korina Vivien, Lakatos Vivien, Len-
gyel János, Makarész Martina, Ötvös Dominika, Pauliák Ram-
szesz, Pityer Dorottya, Pótor Eszter, Simon Márta, Soós Roland 
Levente, Szabó Alexandra, Szabó Szilvia Ágnes, Szajkó Anett, 
Szinovál Anita, Tamási István, Temesvári Levente, Tóth Emese 
Krisztina, Varga Vanessza.

Középiskolai tanulók: Alexa Dávid, Bahurek Enikő, Balázs 
Botond Zoltán, Baráth Gergő Ferenc, Bittera Emese, Bódis 
Bianka, Cseh Dóra, Dankó Éva, Deth László András, Elekes 
Nóra, Fehér László, Gréger Norbert, Horváth Dávid Csaba, Kas-
sányi Kitti, Kiss Annamária Erika, Romhányi  Brigitta, Rózsa 
Gergely, Siket László, Takács Roland, Tapody Vanessza Fatime, 
Tóth Péter Richárd, Végh Gábor

Az eddigi pályázati kiírások során már négyszer kaptak ösztön-
díjat: Turi-Kovács Maja, Varga Nikolett, Szinovál István, Szabó 
Cintia, Gulyás Gergő

Ötszörös ösztöndíjas: Rédei Vivien.

Hatodszor teljesítettek kiemelkedően: Bajkai Boglárka, Farkas 
Veronika Sára, Molnár István Dávid.

Forrás: Kőbánya.hu

Április 1-jétől a kormányhivatalban intézhetőek 
a családtámogatási ügyek
A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek április 
1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatások-
kal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi 
és Pest megyei igazgatóságától. A kormányhivatal ellátási 
körébe tartozik ezután többek között az anyasági támogatás, 
a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekne-
velési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a 
fogyatékossági támogatás. Dr. György István kormánymegbí-
zott elmondta: a fővárosi és Pest megyei állampolgárok szá-
mára is kedvező változás lesz, hogy ezután jóval több ügy-
félszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal 

összefüggő ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a 
kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivatalok-
nál, és a kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. 
A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel 
érkeznek az állampolgárokhoz. 
X. Kerületi Hivatal

Cím: 1102 Budapest, Endre u. 10. A ép.

Email:  Horvath.Tivadar@10kh.bfkh.gov.hu

Telefon: (1) 795-87-10, fax: (1) 237-48-24

Weboldal: www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/x-
 keruleti-hivatal

Forrás: Kőbánya.hu, Kormányhivatal.hu
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APRÓ
Tulajdonosi képviselet ellátására keres munkatársat a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – határozatlan időtartamú munkaviszony 
keretében – tulajdonosi képviselet ellátására munkatársat keres.
A munkakör célja: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységével össze-
függésben felmerülő és Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanrészek (tulajdoni hányad) tekintetében ellátott tulajdonosi kép-
viselet, és kezelői tevékenység ellátása.
A tulajdonosi képviselő fő feladatköre:

 – Társasházi közgyűlések kézhez vett dokumentációjának vizsgálata, fel-
dolgozása, döntéshozatalra történő előkészítése; 
 – közgyűlési meghívók és elkészített jegyzőkönyvek fi gyelemmel kísé-
rése, meglétének ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése;
 – társasházi közgyűlésen való részvétel, a tulajdonosi érdekek képviselete, 
dokumentálás,
 – beszámoló készítés;
 – közgyűlési jegyzőkönyv vizsgálata, szükség esetén jogi lépés, egyeztetés 
kezdeményezése;
 – társasházi önkormányzati tulajdonú albetétek nyilvántartása, adatkar-
bantartás, szükség esetén
 – közös képviselővel történő egyeztetés;
 – közös költség és felújítási költség mértékének nyilvántartása, adatok 
karbantartása, költségek
 – utalásáról való gondoskodás, közös képviselővel történő egyeztetés;
 – ügyfélfogadás, levelezés;
 – bérlőkkel, közös képviselettel, közművekkel történő kapcsolattartás;
 – bérlemény dokumentált birtokba vétele és birtokba adása;
 – közműórák fogyasztói adatátírásának lefolytatása, reklamációk ügyin-
tézése;
 – vállalati és önkormányzati tervadatok előkészítése;
 – bejelentett ügyek, panaszok vizsgálata, társegységekkel való együttmű-
ködés, szükség esetén
 – intézkedések kezdeményezése, lefolytatása;

Elvárások:
 – minimum középfokú végzettség;
 – ingatlankezelői és/vagy társasházkezelői vizsga;
 – jó kommunikációs készség;
 – csapatmunka és önálló munkavégzési készség, precizitás.

Előnyt jelent: Minimum 2 éves ingatlankezelői, és/vagy társasházkezelői 
munkakörben eltöltött gyakorlat.
Amit kínálnak:

 – változatos munkakör;
 – biztos háttér;
 – jövedelem megbeszélés alapján.

Munkavégzés helye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Benyújtandó iratok:

 – fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, a korábbi munkahe-
lyek megnevezésével és onnan referenciát adó személy elérhetőségének 
megadásával;
 – motivációs levél;
 – végzettséget igazoló okiratok másolata;
 – az állás betöltésének feltétele a 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány megléte.

Munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását köve-
tően – 3 hónap próbaidő kikötése mellett – 2015 június 1.
Jelentkezés módja: Amennyiben a munkakör felkeltette az érdeklődését, 
fényképes szakmai önéletrajzát, bruttó jövedelemigény megjelölésével, 
illetve a benyújtandó iratokkal a kvzrt@kvzrt.hu e mail címre várják.

Húsvét alkalmából tartalmas programmal várta a gyerekeket 
a Demokratikus Koalíció (DK) Kőbánya-Kispesti szervezete. 
A Nagypéntek délutánján megtartott Kreatív Húsvétra Kőbá-
nyáról, Kispestről és Rákosmentéről is érkeztek érdeklődők. A 
résztvevőket animátorok fogadták, akik a kicsiket szörppel, a 
felnőtteket kávéval kínálták, valamint házi csokis keksszel és 
pogácsával látták vendégül. Ezt követően játékos pecsétgyűjtés 
kezdődött, amiket a gyerekek különböző szabadtéri feladatok 
végrehajtásáért kaptak, illetve válthattak be süteménydíszítésre, 
tojásfestésre és zokni nyuszi készítésre. A résztvevők lelkesen 
teljesítették az egyre nehezedő feladatokat, mindenki vállalta a 
különböző megmérettetéseket. Nagy sláger volt a zokni nyuszi 
készítés, de a sütiknél kígyózott a leghosszabb sor. A fi úk és a 
lányok hamar ráéreztek a dekorálás ízére, egyre másra készül-
tek az egyedi díszítésű muffi nok. A négy órán át tartó prog-
ram során gyönyörű húsvéti sütemények, tojások és nyuszik 
készültek, amikből jutott a család otthon maradt tagjainak is. 
Végezetül minden résztvevő és önkéntes animátor kapott csoki 
tojást, nyuszit, csibét vagy bárányt, majd egy nagy torta került 
felszeletelésre. Patay-Papp Judit Vivien megköszönte a szülők-
nek és nagyszülőknek, hogy elhozták a gyerekeket, a fi úknak és 
lányoknak pedig azt, hogy lelkesen vettek részt a programon. 
Köszönetet mondott továbbá az önkénteseknek is, akik nagy 
odafi gyeléssel gondoskodtak a gyerekek tartalmas és biztonsá-
gos időtöltéséről. Arra a kérdésre pedig, hogy „jövőre is lesz?”, 
egyértelmű „hát persze, hogy lesz” a válasza. Bár úgy látja, 
hogy nem is kell addig várni, mert lehetséges, hogy már koráb-
ban találkozhatnak egy másik kreatív ünnepen. 

Forrás: Patay-Papp Judit Vivien önkormányzati képviselő

DK húsvét Kőbányán 
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Tojásfestés a Kőbányai Könyvtárban

A Kőbányai Könyvtár húsvét előtt várta azokat, akik szeret-
ték volna káprázatosan szép tojásokkal meglepni locsolóikat, 
díszíteni otthonaikat vagy az ünnepi asztalt. Az érdeklődők 
Vida Katalintól megismerhették a díszítési trükköket.

FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

Esztétikai fogászat
Fogsorkészítés
Fémmentes pótlások
Fogbeültetés
Fogfehérítés
Szájsebészet
Gyermekfogászat
Digitális röntgen
Garancia
Rövid határidő
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