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Újjáépült a Manóvár Bölcsőde és a Rece-fice Óvoda

A Vaspálya utcában szeptember 23-án ünnepélyes keretek
között adta át az újjáépített Manóvár Bölcsődét és Rece-ﬁce
Óvodát Kovács Róbert polgármester. Köszöntőjében beszélt
arról, hogy: „A Kőbányai Önkormányzat évek óta kiemelt
ﬁgyelmet fordít a gyermekekre, hiszen ők jelentik a jövőt.
Minden befektetés ezerszeresen térül meg, ha gyerekekről van
szó. Nincs fontosabb, mint az egészségük, a biztonságuk és a
fejlődésük. Az önkormányzat születésüktől kezdve odaﬁgyel
rájuk és a családokra: az újszülöttek családjának támogatást
adunk a Start számla nyitásához, átvállaltuk az óvodások tisztasági csomagjának költségeit a szülőktől, a rászoruló családok
gyermekei pedig a vakáció alatt is térítésmentesen étkezhetnek.
Folyamatosan bővítjük a sportolási lehetőségeket: ingyenes
úszásoktatást biztosítunk az óvodásoknak és az iskolásoknak,
októbertől márciusig ingyen korcsolyázhatnak a gyerekek az
Ihász utcai jégpályán, nyáron az erdei iskolákat és a táborokat
is kiemelten támogatjuk, sorra újítjuk fel a kerület játszótereit.
Az országban egyedülálló Nagycsaládos Kártyánk kedvezményes sportolási, közművelődési lehetőségeket biztosít. Mi
valóban mindent megteszünk azért, hogy Kőbányán jó legyen
gyereknek lenni.”
A bölcsőde, illetve az óvoda az első olyan intézmény, amelyre a
szülők rábízzák legféltettebb kincsüket, az önkormányzat felelőssége, hogy megteremtse a lehető legjobb körülményeket,
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amelyek között a gyerekek jól érzik magukat, fejlődnek, okosodnak, ügyesednek, a pedagógusok és a munkatársak örömmel
dolgoznak, a szülők pedig nyugodt szívvel hagyják ott minden
reggel a gyermeküket. Mivel az elmúlt években gondosan bánt
a kerület a vagyonával, Kőbánya megengedhette magának,
hogy saját erőből, csaknem 600 millió forintból építse újjá a
Rece-ﬁce Óvodát és a Manóvár Bölcsődét.
„A több mint 40 éves épületegyüttes teljesen elavult, a fűtés
gazdaságtalanná vált, a nyílászárók szigetelése megoldhatatlan volt, az épület folyton beázott, egyedül a szerkezet volt menthető. Új nyílászárók, korszerű és energiatakarékos villamos és
gépészeti hálózat, felújított és a legmodernebb berendezésekkel
felszerelt konyha, vadonatúj bútorok és kültéri játékok – még
felsorolni is sok a rengeteg változást. Kőbánya nem kishitűségből fejlődött olyan látványosan az elmúlt években. Mindennek
a kulcsa a biztos anyagi háttér, amelyet az elmúlt években az
önkormányzat megteremtett, valamint a „titkos fegyverünk”: a
kőbányaiak.” – mondta Kovács Róbert polgármester.
A beszédet követően az óvodások mutatták be műsorukat,
énekeltek az óvodapedagógusok, majd a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan átadta Kovács Róbert a megújult
intézményeket. Hatalmas tortákból falatoztak a vendégek, a
gyerekeket számos játék és ügyességi feladat szórakoztatta.
Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat, Pro-koord
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Új orvosi rendelő épült a Kerepesi úton

A Kerepesi úti hajdan állt orvosi rendelő helyén egy korszerű,
XXI. századnak megfelelő épületet adott át Kőbánya vezetése szeptember 30-án. A Kőbányai Önkormányzat mintegy
478 millió forintos, saját beruházás keretében építette fel az új
gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelőt a Kerepesi úton, a régi
rendelő helyén. Az előző, acélváz szerkezetű épület hozzávetőleg 40 éves volt, az idő vasfoga keményen megrágta, felújítani
már nem volt érdemes. Masszív alapjára épült fel az új, kétszer
450 négyzetméter alapterületű, esztétikailag és gépészetileg
egyaránt modern intézmény.
Az új épületbe radiátorok helyett beépített padló és mennyezeti
hűtő-fűtő rendszer, valamint az egyedi igényeknek megfelelően alakítható központi elszívó rendszer került. Az átriumos
megoldásnak köszönhetően sokkal több természetes fény jut
be, így világosabb és – a színes bútoroknak is köszönhetően
– hangulatosabb lett a tér, a legkisebbeknek pedig barátságos
játszószoba teszi könnyebbé a várakozást. Az orvosi rendelő
közvetlen környezete is teljesen megújult. Kellemes, parkosított, zöld környezet, újonnan ültetett fák, új térburkolat, új közvilágítás, és a legkisebbeknek játszóeszközök teszik kényelmesebbé a várakozást. A régi épületből mindössze a pincerész
maradt meg, amely a rekonstrukció után egészségügyi irattárrá
alakult, és a nem selejtezhető orvosi kartonok hosszú távú, biztonságos megőrzését teszi lehetővé.
Az ünnepélyes átadáson Kovács Róbert polgármester arra
emlékeztetett, hogy nagyon sokan nagyon régóta vártak erre
az eseményre, hiszen az orvosi rendelő rendkívül rossz állapotban szolgálta a lakosokat és az egészségügy dolgozóit.

A polgármester beszédében kiemelte, hogy Kőbányát nem
toldozgatni-foldozgatni kell, hanem építeni, fejleszteni, szépítgetni. Ennek a szemléletnek tökéletesen megfelel, hogy a
Kerepesi úti régi rendelőt nem felújította, hanem elbontotta és
a helyére egy teljesen újat épített az önkormányzat saját erőből,
mintegy 400 millió forintos beruházás keretében. 450 négyzetméteren gyermek- és felnőtt rendelőket alakítottak ki. A természetes fényt az átriumos belső adja, a fűtésrendszer energiatakarékos, a világítás is a legmodernebb technikát képviseli. A
polgármester felidézte: immár a harmadik orvosi rendelő újult
meg, de már készülnek a tervek az Újhegyi lakótelep, illetve
a Pongrác úti rendelő megújítására is. De nemcsak egészségügyi intézmények újulnak meg, hanem óvodák, bölcsődék is
– hívta fel a ﬁgyelmet Kovács Róbert, hozzátéve, hogy ezeknek
a fejlesztéseknek az elvégzéséhez az önkormányzat megfelelő
gazdálkodására van szükség, stabil alapokra, de kell hozzá az
összefogás, a türelem, a kitartás és az itt élő emberek ereje is.
A polgármesteri köszöntőt követően dr. György István kormánymegbízott, Kovács Róbert polgármester, dr. Pap Sándor,
Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterek közösen
vágták el a nemzetiszínű szalagot, ezzel hivatalosan is megnyitotta kapuit az új orvosi rendelő.
Az avató ceremónia után ingyenes szűrővizsgálatokkal várták
az érdeklődőket, a kicsiknek volt állatsimogató, luﬁhajtogatás,
kézműves játékok.
Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Kőbánya.hu, OPH, Pro-koord,
Kovács Róbert polgármester
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Elismerésben részesült Kovács Róbert polgármester
„Gazdaságélénkítés, vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés Budapesten” elnevezésű ünnepi rendezvényt tartottak
október 6-án, a Bálna Budapestben. Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Tagcsoport Elnökök Kollégiuma, a kamara X.
kerületi vállalkozások összefogása és érdekeik érvényre juttatása érdekében tanúsított, kiemelkedő együttműködése, a gazdasági szereplők és az Önkormányzat közötti kölcsönös segítségnyújtásra törekvése elismeréséül, Kőbánya polgármestere
Kovács Róbert a „Budapesti Kerületekért Emlékérem” elnevezésű díjban részesült.
Forrás: Kőbánya.hu

Sportos kerület
Vívótermet avattak a Új műfüves pálya a Szent
Törekvés SE telephelyén László Gimnáziumban

A tavaly felújított nagyterem után a Törekvés SE kistermét is
felavatták október 6-án a Kocsis Sándor Sportközpontban. Az
eseményen beszédet mondott Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere, valamint Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke. A beruházáshoz a Magyar Vívószövetség 10 millió
forinttal, míg az önkormányzat 3,5 millióval járult hozzá. A
Bihari úti sporttelepen történt fejlesztés alkalmával a Kőbányai Önkormányzat sportközpontjának munkatársai végezték
az előmunkálatokat, többek között a régi parketta felszedését,
a pályák felfestését, a terem, a konditerem, illetve a folyosók
és öltözők festését.
A megjelenteket és a vívó gyerekeket, Kovács Róbert polgármester és Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke
köszöntötte, akik sikert kívántak a szakosztálynak, amely felnőtt- és korosztályos válogatottakkal, paralimpiai érmesekkel, valamint számos utánpótlás-bajnokcsapattal rendelkezik.

Az MLSZ pályázatának köszönhetően, a Kőbányai Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával az új műfüves pálya létesült a Szent László Gimnáziumban. A vadonatúj pályát Kovács
Róbert polgármester és Radványi Gábor alpolgármester adta át
szeptember 29-én. Kovács Róbert avatóbeszédében kiemelte,
hogy a Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújtott be 2015.
október 9-én a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjának IX. ütemére. A pályázatot
az MLSZ elnöksége 2015. december 15-én pozitív elbírálásban
részesítette. A pályázat keretében a 22x42m nagyságú műfüves
futballpálya megépítését támogatták a Szent László Gimnázium
sportudvarán. Sárkány Péter a gimnázium igazgatója elmondta, a
sportolást szolgáló létesítmények lehetővé teszik, hogy az iskola
megfeleljen a mindennapos testnevelés követelményeinek, valamint hogy a Szent László Gimnázium Diáksport Egyesülete és a
Kőbányai Darazsak tartsanak itt edzéseket.

Forrás: Kőbánya.hu, MTI, Kőbánya.info, hunfencing.hu,
Magyar Vívó Szövetség
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Újfajta szemléletű ingyenes
kondipark a Maglódi úton

Újfajta szemléletű ingyenes kondiparkot avatott fel szeptember
16-án Révész Máriusz kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos Kőbányán. A kihelyezett eszközökkel minden korosztály végezhet erősítő gyakorlatokat, akár
komolyabb edzéseket is. A parkban 12 féle gyakorlatsort lehet
elvégezni, elsősorban a saját testsúlyunkat használva, amelyek
erősítenek és az állóképességet is fejlesztik. Az eszközöket
élsportolókkal együtt fejlesztették és tesztelték, de nem proﬁ
sportolóknak, hanem „civileknek” készültek. A parkot mindenki ingyenesen, a nap 24 órájában, a saját felelősségére használhatja, a gyakorlatok helyes elvégzését a helyszínen információs táblák segítik. A sportpályát a Merkapt SE előtti területen
alakította ki az üzemeltető Merkapt Zrt. A kondiparkkal a cég
azon küldetéséhez járul hozzá, hogy minél több emberhez vigye
közel a sportot, minél több ember kezdjen el sportolni, legyen a
napi rutin része, és találja meg azon mozgásformát, amit önmagához közel érez. A X. kerület, Maglódi út 12/A. szám alatti
kondipark fővédnöke Kovács Róbert Kőbánya polgármestere.
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Lakossági fórum az Újhegyi sétány
megújításának folytatásáról
Az Újhegyi sétány felújításának következő szakaszával kapcsolatos tervekről tartottak lakossági fórumot október 5-én
az Újhegyi Közösségi Házban. Kovács Róbert polgármester
beszédét azzal kezdte, hogy példaértékű fejlesztés az Újhegyi sétány megújítása, hiszen új közösségi terek is létrejöttek,
melyek a lakótelepen élőket közelebb hozhatják egymáshoz.
Fontos volt, hogy mindenki számára akadálymentes legyen a
sétány. Szokatlan, új megoldásokkal nyitották meg a tereket a
tervezők. A második ütemről is szólt Kovács Róbert, mely kezdési időpontja még bizonytalan, mert ha lesz lehetőség pályázni
a TÉR_KÖZ pályázatra, akkor ezt ki szeretné használni a kerület, ha nem lesz sikeres a pályázat, akkor önerőből valósul meg
a beruházás. A tervező iroda képviseletében Szakács Barnabás
vezető tervező látványterveket mutatott be a jelenlévőknek.
Ezt követően az első ütemben elkészült szakasszal kapcsolatban mondhatták el véleményüket azok, akik eljöttek a fórumra.
Ezekre a tervező és a polgármester igyekezett kielégítő válaszokat adni. Kovács Róbert polgármester megígérte, hogy
a jövő héten az Újhegyi Közösségi Házban elhelyeznek egy
ládát, amibe az észrevételeket el lehet helyezni.
Forrás: Kőbánya.hu

Forrás: Merkapt Zrt

Megnyílt Újhegyen a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálata

A Kőbányai Óvodás Sportnapok nyitórendezvényét
tartották a Gyakorló utcában szeptember utolsó
napján. A kerületi óvodásokat és az óvodapedagógusokat Révész Máriusz
országgyűlési képviselő,
kormánybiztos és Kőbánya polgármestere, Kovács Róbert
köszöntötte. Közös számolásra invitálta a kicsiket, együtt számoltak el húszig, hiszen éppen huszadik alkalommal rendezte
meg a Kőbányai Sportszövetség a játékos sportvetélkedőt az
óvodások számára. Egy rövid bemelegítés után sok érdekes
ügyességi feladatban mérhették össze tudásukat az ovisok.

Zárt parkoló a Sibrik úton
Zárt parkolót nyitott a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Sibrik Miklós út 34. szám alatti területen. A Kőbányai Önkormányzat támogatásával létrehozott parkoló automatikus rendszerben működik, a
be- és kihajtást sorompók, jegykiadó és jegyolvasó egységek szabályozzák. További információ, díjszabás és parkolási szabályzat
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján érhető el: www.kvzrt.hu

Forrás: www.kobanya.hu
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Ovis sportnap

Az Újhegyi sétány 16. szám alatt megnyílt a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálata. Az önkormányzat munkatársai a hét
három napján az alábbi nyitvatartási időben várják – elsősorban az Újhegyi lakótelepen élő – ügyfeleket: hétfő: 8:30-17:30
óra, szerda: 8:30-16:00 óra és péntek: 8:30-13:00 óra. A Kőbányai Önkormányzat bízik benne, hogy az új Ügyfélszolgálat
kialakítása megkönnyíti a környékben élők ügyeinek intézését.
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Eladó önkormányzati raktár a Hölgy utcában - pályázni lehet
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2016. (IV. 21.) határozata alapján értékesíteni kívánja az
1/1 arányban tulajdonát képező 38952/0/A/5 helyrajzi számon felvett,
természetben Budapest X. kerület Hölgy utca 18. szám alatti raktárt:
Az ingatlan alapterülete: 323 m 2. Az ingatlanhoz tartozó közös tulajdoni hányad: 609/1000. Az ingatlan műszaki állapota: felújítandó. Az
ingatlan közös költsége: 36 540 Ft/hó + 9688 Ft/hó felújítási alap. Az
ingatlan kikiáltási ára: 16 200 000 Ft
A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10- 042140,
adószám: 10816772-2- 42, statisztikai számjel: 10816772-6810- 11401, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja
ki.
A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet
102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével,
2016. november 4. (péntek) 11 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.
A pályázati biztosíték mértéke, megﬁzetésének határideje és módja:
A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (1 620 000 Ft). A
biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megﬁzetni, mely történhet a
Pályáztató pénztárába történő készpénzbeﬁzetéssel vagy a pályáztató
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára
átutalással.
A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. november 9. (szerda) 9 óra.
Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján az
alábbi napokon: 2016. október 6-án; október 13-án; október 20-án;
október 27-én (Rácz Szilvia, tel.: 06-1- 666-2725)
Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei: a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése; b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve
becsatolása, valamint c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a
pályázati biztosíték megﬁzetése.
Pályázati feltételek
1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.
2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és
elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a
pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az
ingatlan megvásárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjogváltozás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az
Ügyvédi Iroda részére 35.000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint
6.600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megﬁzet
az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról,
hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1)
bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.
3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési
lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap
benyújtásakor be kell mutatni: a) az eredeti vállalkozói igazolványt,
vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét
igazoló cégbírósági igazolást, valamint c) a társaság cégjegyzésére
jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá
mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.
5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és
erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő
tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.
6. A pályázati biztosíték határidőben történő megﬁzetését igazolni és
az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.
7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli
megﬁzetésére.
8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az
ingatlant megtekinteni.
9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar
forintban határozható és ﬁzethető meg. A pályázati biztosíték nem
kamatozik.
10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre. A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat
megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni,
amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.
11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor
is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem
jelenik meg.
12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan
adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott
összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig
kell megﬁzetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat,
valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért ﬁzetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megﬁzetni a Pályáztató jogi képviseletét
ellátó ügyvédi iroda részére.
13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok
következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó
jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató
jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tevő pályázóval szerződést kötni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4)
bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja
értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben
az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft
összegű értékhatárt meghaladja.
A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.
14. A pályázat eredménytelen, ha: a) a pályázók nem tettek érvényes
vételi ajánlatot; b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár
indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja; c) a nyertes pályázó
visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató
nem köt szerződést.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.)
főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve
telefonon a (06-1) 666-2725- ös számon kérhető. Félfogadási idő:
hétfő: 14 00 - 17 30, szerda: 8 00 - 16 00, péntek: 8 00 - 11 30 óra
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Újjászervezik a kerületi leány focit –
várják a jelentkezőket

 Esztétikai fogászat

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok
jelentkezését.

 Fogsorkészítés

Az edzések helyszínei és időpontjai:

 Fogbeültetés

 Fémmentes pótlások

–

hétfő: 18:00-19:15 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola
műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)

 Fogfehérítés

–
–

kedd: 17:00-18:15 óra: a KISE Gyakorló utcai pályája

 Szájsebészet

csütörtök: 18:00-19:15 óra: Keresztury Dezső Általános
Iskola műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)

 Gyermekfogászat

Kapcsolat és további információ:
Magyari András: 06-70-266-9885,
Német György: 06-30-261-1635,
Kovács József: 06 20-338-1422
Elérhetőségek: web: www.kise.hu,
Facebook: www.facebook.com/KISE97,
Email: 97kise@gmail.com,
Tel./fax: 06-1-261-9837

 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

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
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