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KÖZMEGHALLGATÁS
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Tisztelt Polgárok!
Kedves Kőbányaiak!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Képviselő-testület
2010. évi közmeghallgatásán!

2010 eseményekben bővelkedő év, két választásra is sor került, melyek a
választópolgárok leadott szavazatai alapján a FIDESZ-KDNP jelöltjeinek
abszolút sikerével zárultak. Az áprilisi választáson egyéni országgyűlési
képviselő jelöltként Dr. György István és Kucsák László urak nyerték el a
szavazók bizalmát, az októberi választásokon a polgármesteri tisztség
tekintetében és a 12. egyéni választókerületben szintén a FIDESZ-KDNP
jelöltjeit választották képviselőknek. Az előző ciklushoz képest 10 fővel
csökkent a képviselő-testület létszáma, a jelenlegi testület 18 tag részvételével
alakult meg. A kerület történetében eddig egyedülálló módon rögtön
a képviselő-testület alakuló ülésén sor került az alpolgármesterek
megválasztására, továbbá a bizottságok megalakítására.

Jelen kiadványunkban közérdekű információkat közlünk, valamint
bemutatjuk az új képviselő-testület tagjait, a helyi kisebbségi
önkormányzatokat és tájékoztatást adunk a 2010. év eddigi eredményeiről,
elvégzett fontosabb feladatairól.

Fogadják érdeklődéssel!

Kovács Róbert
polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KOVÁCS RÓBERT polgármester, FIDESZ-KDNP
Fogadóóra: minden hétfőn 16.00-17.00 óra között a Polgármesteri Hivatal I.
emelet 116-os irodájában, a 433-82-01-es telefonszámon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők
GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17.00-19.00 óra között a Bem József
Általános Iskolában, Budapest X., Hungária krt. 5.-7. szám alatt, és minden
hónap utolsó hétfőjén 18.00-20.00 óra között a Szervátiusz Jenő Általános
Iskolában, Budapest X., Kőbányai út 38. szám alatt.

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18.00-tól a Budapest X., Üllői út 118.
szám alatti Általános Iskolában.

SZABÓNÉ GERZSON SAROLTA képviselő, FIDESZ-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: Szociális ügyekben minden hónap első és harmadik hétfőjén
15.00-17.00 óra között a Polgármesteri Hivatal fszt. 33. irodájában. Egyéb
ügyekben csak a +36/20-473-41-53-as telefonszámon történő előzetes
bejelentés alapján.
RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
4. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első csütörtökjén 17.30-19.00 óra között a
Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban,(KÖSZI) Budapest X.
Előd u. 1. szám alatt.

DR. PAP SÁNDOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hétfőn 16.00-17.00 óra között a Polgármesteri Hivatal I.
emelet 113-as irodájában, a 433-82-09-es telefonszámon történő előzetes
bejelentkezés alapján.
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ képviselő, FIDESZ-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 17.00-19.00 óra között a Budapest
X., Halom utca 37/B szám alatti irodaházban.

DR. FEJÉR TIBOR képviselő, FIDESZ-KDNP
7. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap második péntekén 17.00 órától a Budapest X.,
Halom u. 37/b. szám alatti irodaházban.

VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZ-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30-18.30 óra között a Kada
Mihály Általános Iskolában, Budapest X., Kada u. 27-29. szám alatt.

WEEBER TIBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóóra:
minden
héten
hétfőn
16.00-17.00
óra
között
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, I. emelet 112. irodában, Budapest X. Szent László tér 29. szám alatt.

MIHALIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 15.00-17.30 óra között a
Széchenyi István Általános Iskola Európa termében, Budapest X., Újhegyi
sétány 1-3. szám alatt.

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP
11. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden második (páros) hétfőn 17.30-19.00 óra között a
Széchenyi István Általános Iskolában, Budapest X. Újhegyi sétány 1-3.
szám alatt.

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP
12. számú egyéni választókerület
Fogadóóra:
minden
hónap
utolsó
keddjén
18.00
órától
a Kertvárosi Általános Iskolában, a Budapest X., Jászberényi út 89. szám
alatt.
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Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők
DR. CSICSAY CLAUDIUS IVÁN képviselő, MSZP
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén, 16.00-18.00 óra között az MSZP
Párthelyiségében, Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt.

ÉLŐ NORBERT képviselő, MSZP
Fogadóóra: minden hétfőn 17.00-19.00 óra között az MSZP Párthelyiségében, Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt.

SOMLYÓDI CSABA képviselő, MSZP
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00-18.00 óra között az MSZP
Párthelyiségében, Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt.

TOKODY MARCELL GERGELY képviselő, JOBBIK
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 17.00-19.00 óra között a KÖSZI
Kő-Cafeban, Budapest X., Előd u. 1. szám alatt.

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.30-19.00 óra között Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal fszt. 28.
irodában, Budapest X., Szent László tér 29. szám alatt.

***
JEGYZŐI FOGADÓÓRA
Dr. Neszteli István jegyző fogadóórája: minden hónap harmadik hétfőjén 13.30-18.00 óra
között a Polgármesteri Hivatal I. emelet 101. irodájában, a 433-82-02-es telefonszámon
történő előzetes bejelentkezés alapján.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
október 14-én tartotta alakuló ülésén, 3 alpolgármester megválasztására került sor:
Dr. Pap Sándor
Radványi Gábor
Weeber Tibor
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Az alakuló ülésen döntöttek a képviselő-testület bizottságairól. Eszerint 5
bizottságot hozott létre a testület munkájának segítésére:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Bizottsági elnök: Agócs Zsolt
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Bizottsági elnök: Marksteinné Molnár Julianna
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Bizottsági elnök: Révész Máriusz
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG
Bizottsági elnök: Szabóné Gerzson Sarolta
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Bizottsági elnök: Tóth Balázs
***
Helyi kisebbségi önkormányzatok kerületünkben
Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Nagy István
Elnökhelyettes:
Barna Gábor
Tagok:
Barkovics Erzsébet
Nackina Hrisztova Eliszaveta
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Fehér István
Elnökhelyettes:
Koltai Attila
Tagok:
Balogh Nikoletta
Szénási Lajosné
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Kollátosz Jorgosz
Elnökhelyettes:
Endrész Dorothea
Tagok:
Kollátoszné Klicasz Paraszkeri
Lipták Zsuzsanna

Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Filipovics Máté
Elnökhelyettes:
Kricskovics Antal
Tagok:
Csilics András
Ispánovity Éva
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Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Danka Zoltán
Elnökhelyettes:
dr. Kapronczay Károly
Tagok:
Wtulich Alfred
Dávid Mária

Kőbányai Német Önkormányzat
Elnök:
Inguszné dr. Barabás Rita
Elnökhelyettes:
Nyitrainé Molnár Gabriella
Tagok:
Bartha László Istvánné
Szabó Margit Mária
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Bacsa Gyula
Elnökhelyettes:
Lőrinczi Árpád Szabolcs
Tagok:
dr. Láng Péter
Takács Éva

Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Papp Zoltán
Elnökhelyettes:
Faragó Mihály Attila
Tagok:
Füle József
Recskó Jánosné

Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Elnök:
Medveczky Katalin
Elnökhelyettes:
dr. Tranger Károly
Tagok:
Kopervász Andrea
Kopervász Éva

***

Önkormányzatunk részére adományozott elismerések a 2010. évben
Sportegyesületek Országos Szövetségének Emlékérme
Pedagógusok Szakszervezetének Eötvös Díja
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elismerése
Kőbánya Sport Klub olimpikon sportolóinak hivatalos elismerése
Törekvés SE olimpikon sportolóinak hivatalos elismerése
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Önkormányzat Képviselő-testülete által 2010-ben adományozott
kitüntetések

DÍSZPOLGÁRAINK:
- Miksó Sándor érseki esperes, plébános, címzetes apát
- Dr. Palkovics Miklós professzor, kutatóorvos

KŐBÁNYÁÉRT DÍJASOK:
- Czanka Lajosné óvodavezető
- Semperger Sándorné köztisztviselő
- Teixler Gizella, a Vöröskereszt Kelet-Pesti Régió-vezetője

ELISMERŐ CÍMEK BIRTOKOSAI:
KŐBÁNYA SPORTJÁÉRT
- Beliczay Sándor, Törekvés SE vezetőedzője

KŐBÁNYA KIVÁLÓ CSALÁDGONDOZÓJA
- Brücher Erzsébet, a Kőbányai Családsegítő Szolgálat intézményvezető-helyettese

KŐBÁNYA KIVÁLÓ BÖLCSŐDEVEZETŐJE
- Furin Gyuláné, a Napsugár Bölcsőde vezetője

KŐBÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
- Komanovics Ferencné, a Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő főnővére

KŐBÁNYA KIVÁLÓ ÉNEKTANÁRA
- Kovácsné Gajzer Edit pedagógus

KŐBÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
- Lám Béláné óvodapedagógus

KŐBÁNYA EGÉSZSÉGÉÉRT
- Welhammer Zsoltné, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat munkaügyi előadója

KŐBÁNYA KIVÁLÓ VENDÉGLÁTÓJA
- Zila János, a Kőbánya Zila Vendéglő tulajdonosa
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A képviselő-testület munkáját a Polgármesteri Hivatal szervezete segíti.

Polgármesteri Hivatal
A 2010. október 3-ai önkormányzati választásokat követően a Hivatal szervezetében is
változás következik be. Az egyes szervezeti egységek tevékenységi köre még a törvényi
szabályozás hiányában nem ismert.
Az Önkormányzat www.kobanya.hu honlapján követhetik majd nyomon a változásokat.
Azonban már e hónap elejétől tapasztalhattak némi változást az egyes szervezeti egységek
hivatalon belüli elhelyezkedésében az ügyfelek. A változás elsődleges szempontja a lakosok
igényeinek teljesebb körű kielégítése. Például a Szociális és Egészségügyi Főosztály
egységesen a Polgármesteri Hivatal főépületének földszintjén kapott helyet. Ugyancsak
egymás mellett, az I. emeleten került elhelyezésre a jegyzői titkárság és az önkormányzati
működést elsődlegesen segítő Szervezési és Ügyviteli Főosztály egységei.
A Polgármesteri Hivatal elérhetősége:
központi telefonszáma: 4338-100
központi faxszáma: 4338-230
e-mail címe: info@kobanya.hu
panaszbejelentés e-mailben: kobph@kobanya.hu

Polgármesteri Hivatal főépülete és kihelyezett részlegei:
Főépület: 1102 Bp., Szent László tér 29.
Egyéb:

1102 Bp. Szent László tér 2-4. Okmányiroda
1102 Bp. Szent László tér 4. Ügyfélszolgálat
1102 Bánya u. 35. (Adóhatóság, Gyámhivatal, Közterület-felügyelet,
Oktatási és Közművelődési Főosztály)
1105 Szent László tér 16. Controlling, Kisebbségi, Egyházi és Civil
Kapcsolatok Osztálya, Szabálysértési Hatóság, Vagyon-gazdálkodási és
Városüzemeltetési Főosztály)
1105 Ihász u. 24. (Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya)

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
13.30 – 17.30

Hétfő
12.30 – 17.30

Polgármesteri Hivatal szakfőosztályain/osztályain
Kedd
Szerda
Csütörtök
–
8.00 – 16.00
–

Kedd
8.30 – 13.00

Okmányirodán
Szerda
Csütörtök
8.30 – 16.00
12.30 – 15.30
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Péntek
8.00 – 11.30

Péntek
8.30 – 13.00

Hétfő
8.30 – 17.30

Kedd
8.30 – 15.30

Ügyfélszolgálaton
Szerda
Csütörtök
8.00 – 16.00
8.00 – 15.30

Péntek
8.00 – 13.00

Amit érdemes tudni:
2009. június 28-tól a 14 éven aluli kiskorúk számára is igényelhető személyazonosító
igazolvány illetékmentesen, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványukba
(lakcímkártyájukba) kérelemre bejegyezhető a szülők, törvényes képviselők neve és
aktuális telefonszáma. A kiskorúak személyazonosító igazolványa lehetőséget nyújt arra,
hogy a kiskorú gyermekek is gyakorolhassák a szabad mozgás jogát az Európai Unión belül
anélkül, hogy a szülőknek többletköltséggel útlevelet kellene készíttetniük.
Az Európai Uniós előírásoknak eleget téve 2009. június 28-tól a magyar állampolgárok is
második generációs, azaz ujjnyomatot is tartalmazó ún. biometrikus útlevelet kapnak (ez
alól kivételt képeznek a 12 év alatti kiskorú személyek). A korábban kibocsátott útlevelek
lejárati idejükkel érvényben maradnak.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és a végrehajtására
kiadott 308/2009. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a kapcsolódó 65/2009. ( XII.17.)
IRM rendelet és a 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet hatálybalépésével több, az egyéni
vállalkozók tevékenységével kapcsolatos eljárást érintő változás következett be
2010. január 1-jétől. Amíg korábban kizárólag a vállalkozás székhelye szerinti
körzetközponti jegyző volt az illetékes az ügyben eljárni, most ügyintézésre bármelyik
körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője illetékes.
A törvény az egyéni vállalkozók részére – a tevékenység megkezdésének
bejelentését kivéve – nem teszi lehetővé a személyes ügyintézést az
okmányirodákban. A törvény hatálybalépését követően az egyéni vállalkozás módosítása,
szüneteltetése, megszüntetése kizárólag csak elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül
történhet. Ügyfélkapu létesítése bármelyik okmányirodában kezdeményezhető.
2010. július 1-jétől változott a gépjármű adásvételi szerződésekre vonatkozó
szabályozás. A 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet előírja a jármű tulajdonosának, ill.
üzembentartó személyének változását igazoló magánokirat kötelező tartalmi elemeit. A
tulajdonjog átruházási szerződés /adásvételi szerződés/, illetve a jármű üzembentartó
személyének változását igazoló szerződésminta a hivatal honlapjáról a www.kobanya.hu
internetes címről letölthető. Tulajdonjog átruházási szerződés nyomtatvány a
nyomtatványboltokban is kapható.
2010. július 1-jét követően létrejött jogügyletek tekintetében, ha ezek a magánokiratok
nem felelnek meg a kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a
jogszabály értelmében közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználásra
alkalmatlannak
kell
tekinteni.
Ez
esetben
a
közlekedési
igazgatási
hatóságnak/okmányirodának a nyilván-tartásba történő bejegyzést el kell utasítania.
***
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Mi történt 2010-ben?

A jobb közbiztonság és a balesetmentes közlekedés érdekében az idei év során is
végeztünk közvilágítás- és gyalogátkelőhely kiépítési munkákat.
- Az idén megvalósult a Rákosvölgyi közben hiányzó közvilágítás kiépítése.
- A Harmat u. – Szlávy u. kereszteződésnél, Sibrik M. út Interspar előtt új
gyalogátkelőhely épült, Halom u - Állomás u. saroknál a gyalogos átkelőhely átépítését
végeztük el.
Szintén a jobb, gördülékenyebb, biztonságosabb közlekedést segíti elő két veszélyes
kereszteződés átépítése. Így valósult meg
- a Tavas utca –Bányató utca kereszteződésében a körforgalmi csomópont
- a Somfa köz –Balkán utca – Ceglédi utca körforgalmi csomópont (ez teljes külső
finanszírozással).
A parkolási igények biztonságosabb kielégítése érdekébe felújításra került a Vásárló
utca- Fűzér utca sarkán lévő parkoló.
Út és járdaépítés
- A november 15-ig befejeződött a járdaépítési programunk. Ennek keretében
felújításra kerül a Kovakő utcában, a Kada utcában, a Liget téren, az Örmény utcában, a
Váltó utcában, a Pázsitfű utcában és a Sibrik M. úton egy-egy járdaszakasz összesen
mintegy 1500 m2 felületen. Bekerülési költség 10,5 millió Ft
Egyéb településfejlesztés feladatok
- Kerékpártárolók, kerékpártámaszok kihelyezésére – a Képviselő-testület által kijelölt
helyeken – az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt. A
bekerülési költség közel 80%-a a támogatás nagysága. A kivitelezés szeptember
hónapban befejeződött.
- Az Újhegyi úti lakótelepen 26 ponton elhelyezett kamerák kihelyezése történt meg,
ezzel Kőbánya területén is megkezdve egy térfigyelő rendszer kiépítését. A rendszer
kiegészült a városközponti, illetve a Szent László téri kamerákkal. Folytatásként a
Gyakorló utcai lakótelepen létesítünk ilyen térfigyelő rendszert melynek kivitelezési
munkái várhatóan 2011 elején történnek. Képviselő-testületi döntés értelmében 2015.
április 1-jéig bérleti jogviszonyban fog működni a teljes rendszer.
- A meglévő 35 db kutyaürülék-gyűjtő edény mellé további 15 db kutyaürülék gyűjtő
kihelyezésére és üzemeltetésére kötöttük szerződést, bízva abban, hogy a
közterületeken az ebtartás kulturált formában megvalósulhat. A kutyaürülék gyűjtők
kihelyezése megtörtént, például a Pongrácz út 17. rendelő elé, a Gyakorló utca
páratlan oldalon, a Horog utcában, a Kolozsvári utcában. Emellett egy-egy
kutyafuttatóba lakossági kérésnek megfelelően padokat helyeztettünk ki.
- Folytattuk a Kőbányai pincerendszer veszély elhárítási munkáit az Óhegy parkban,
ahol ez év tavaszán mintegy 40 millió Ft értékű munkát végeztünk,
- melyből 15 millió Ft központi forrásból került biztosításra. A közép-magyarországi
régióból csak önkormányzatunk részesült ilyen támogatásban.
- Felújításra került a MÁV telepen lévő Harangláb és a Sörgyár utca - Kada utca sarkán
lévő Magyarországon egyedül álló ún. Szőlőfürtös feszület.
11

- Az Óhegy u. 11. sz. alatti Lengyel Perszonális Plébánia templom épületén 2009 végén
jelentős repedések jelentek meg. A veszély elhárítási munkákra a képviselő-testület
biztosított fedezetet, így a templom már biztonsággal használható.
Játszótér-építések
- Az Ónodi u. – Liget u. lakótelepi játszótér környezetének rendezése, automata
öntöző hálózat felújítása és a zöldterület rendezése megtörtént.
- Ugyancsak itt, a lakossági kérésnek megfelelően a zöldterület lekerítése, valamint a
Harmat u. 17. sz. ház mögötti lekerítés is.
- Befejeződött a Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti közterület lekerítése, mellyel az
intézmény környezete kulturáltabbá vált és a gyermekek részére biztosított
játszóterület is bővült.
- A Játszótéri koncepciónk alapján a gyermekeink nyugodt kikapcsolódása érdekében
újabb játszótérre helyeztettünk ki új ivókutakat a kapcsolódó vízhálózati-bekötési
munkák elvégzésével. A tavaly elkészült tervek alapján az idei évben megkezdődött
a Medveszőlő u. – Székfűvirág u felújításának előkészítése, mely még az idei évben
időjárás függvényében kivitelezésre kerül.
A felújítás során új játszótéri eszközöket helyezünk ki több korcsoport számára és a
meglévő játszótéri eszközök is felújításra kerülnek.
- A képviselő-testület döntése alapján a „volt Vadaspark” területének rendezése,
funkcióval való megtöltése is megtörtént. A balesetveszélyes fák, kerítés felújítása és
a terület rendezése mellett 11 db fitnesz-eszközt helyeztettünk ki a felnőtt és
idősebb lakosság számára, hogy nekik is megfelelő kikapcsolódást biztosítsunk.
- Felújításra került a Sportligetben található sportpálya is 2592 m2-en, mellyel
színvonalasabban rendezhető meg a Street Ball fesztivál.

Településüzemeltetés
- Az elmúlt évek gyakorlata alapján idén is nagy gondot fordítottunk a közterületen
lévő elhasználódott, megrongálódott parki berendezések javítására és új
berendezések kihelyezésére. Több helyszínen új parkberendezési tárgyakat
(padokat, szemetes edényeket, információs táblákat) helyeztettünk és helyeztetünk
ki folyamatosan a lakossági igényeknek megfelelően.
- Növényvédelem területén a kötelező aranka, parlagfű és szövőlepke elleni
védekezést több mint 265366 m2-en végeztetünk el, a szükség szerinti
gyakorisággal. Az eddigi nyilvántartásunk szerint 443 db vadgesz-tenyefa, 346 db
platán és 193 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan
bővül.
- Faültetés és sövény ültetés kezdődött meg az ősz folyamán. A kiültetés várhatóan
november végéig befejeződik. Több mint 600 fa és 2000 db feletti cserje, mely
elsősorban a Harmat u., Kada u., Óhegy u., Mádi u., Zágrábi u., Maglódi utcákat érinti.
- Sajnos a kerületben vannak olyan helyszínek, ahol rendszeresen visszatérően
leraknak hulladékot. Az illegális szemétlerakókat a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály és a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemetet az FKF
Zrt.-vel kötött szerződés keretein belül szállíttatja el a Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály. Az idei évben a Zách utca, Serpenyő utca, Algyógyi u.
, Cserkesz u. , Lámpagyár utcákból több száz m3 hulladékot szállíttattunk el.
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A zöldfelületek, közparkok gondozását a kerületben a Kőkert Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft. végzi. A gondozás feladatkörébe a kertészeti munkák mellett a
köztisztasági tevékenység is beletartozik.
A kerület zöldfelületeinek nagy részén a heti egyszeri takarítás, szemétszedés és
heti egyszeri kosárürítés a jellemző. Sok esetben a lakók szemlélete és hozzáállása
miatt ezen gyakoriságok ellenére nem lehet tiszta környezetet kialakítani.
Az általános fenntartási feladatok mellett a külön szakképesítést és műszaki hátteret
igénylő fasori és parki fák gallyazására, a közlekedésbiztonság érdekében végzett
űrszelvény gallyazásokra és növényvédelmi kezelésekre, sétányok, vízhálózatok,
szökőkutak fenntartására, javítására és a városképet kellemesebbé varázsoló
egynyári virágok és kandeláberen lévő virágkosarak beültetésére több tízmillió Ft-ot
költünk éves viszonylatban.

-

A Kőbányai Önkormányzat a lakosság részére több lehetőséget is biztosít, melyekkel
alapvetően részt vállalnak a zöldfelület fenntartásában és fejlesztésében. A lakossági
növényakció keretében tavasszal a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
közreműködésével 113 lakóközösség részére biztosítottunk növényanyagot. Az
akció keretén belül több ezer egynyári, muskátli és cserje került ki a közterületekre.
A „szépítő tevékenység” az őszi időszakban is megrendezésre kerül.
A kertészeti hulladék és a lomb összegyűjtéséhez 11.000 db avargyűjtő zsákot
vásárolt és oszt szét a lakosság részére, melyet az FKF Zrt. szállít el a háztartási
hulladékkal párhuzamosan.
Az érvényben lévő szabványoknak való megfelelés és gyermekeink védelme
érdekében 56 közterületi játszóterünk több mint 550 játszótéri eszközének
folyamatos állagmegóvásra, karbantartásra, a nem rendeltetés szerűen, használt és
megrongált és megrongálódott játszótéri eszközök javítási munkáira is jelentős
összeget fordítottunk a fejlesztések mellett.

-

Utak gyors javítása, kátyúzás: Az idei évben 8 millió Ft-ot költöttünk el már a tavaszi
időszakban az utak javítására. Ez a tömegközlekedés által nem használt
önkormányzati utakra vonatkozik. A folyamatos kátyúzási munkák elvégzéséhez és
a káresemények csökkentése érdekében a közbeszerzési eljárást folytattunk le. A
szerződés 20,5 millió Ft keret összegre megkötésre került, mellyel 2011 májusig
biztosított a munkák folytonossága. A kátyúzási munkákat elkezdtük.
***

Eu-s pályázati eredményeink
Az európai uniós pályázatokon sikerrel záruló
megvalósulását az alábbiakban foglaljuk össze.

projekteket,

illetve

azok

A KMOP-2.1.2-2007-0030 azonosító számú „Két keréken Kőbányán” c. pályázat célja a
Sibrik Miklós úti kerékpárút megvalósítása (Kőbánya-kispest metrómegálló – Mádi utca
között, 1.5 km hosszban). A pályázat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Közlekedési Ügyosztályával együttműködve került benyújtásra, amely együttműködés
értelmében a pályázat benyújtásához szükséges terveket - a Magyar Kerékpáros Klubbal és
Önkormányzatunkkal együttműködve - a Fővárosi Önkormányzat biztosította. A
pályáztatást és a kivitelezést, valamint az önrész biztosítását Önkormányzatuk vállalta
magára.
A projekt elszámolható összes költsége: 83.048.220 Ft, amelyből
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az elnyert támogatás: 66.438.576 Ft
az önerő: 16.609.644 Ft

A KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú „Kerékpározz Kőbányán!” c. pályázat
célja a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló kihelyezése (összesen 684
kerékpáros férőhellyel) oktatási és egyéb intézmények előtt. A pályázati program részét
képezi a pályázatban részt vevő oktatási intézményekben kerékpáros elméleti és gyakorlati
oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók számára. A gyakorlati oktatás
mobil KRESZ-park és kerékpárok beszerzésével valósul meg. Ezen túlmenően a pályázati
program részét képezi egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvénysorozat,
amelyről egy, a pályázati program keretében készített internetes honlapon keresztül
tájékozódhatnak (www.kobanyabringa.hu).
A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft, amelyből
- az elnyert támogatás: 42.723.761 Ft
- az önerő: 2.248.619 Ft
Az ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 kódszámú „Polgármesteri Hivatal hatékonyságának
javítása Kőbányán” c. pályázat célja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása, eljárás racionalizálás,
szervezetfejlesztésre irányuló szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanulmány
készítése.
A projekt elszámolható összes költsége: 54.624.000 Ft, amelyből
- az elnyert támogatás: 49.161.600 Ft
- az önerő: 5.462.400 Ft
A KEOP-5.1.0-2008-0068 kódszámú ”Budapest X. kerületében a Fekete István és a
Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” c. pályázat célja a
Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a
Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje.
A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft
Az elnyert támogatás: 83.995.331 Ft
A TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 kódszámú „Kompetencia alapú nevelés és oktatás
bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási
intézményeiben” c. pályázat célja a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési
igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása, „Hatékony együttnevelés az iskolában” című
képzéssel, illetve a „Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő”
képzéssel, és a kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatásokkal. A pályázatban
résztvevő intézmények: a Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda, a Gépmadár u. 15.
Napközi otthonos Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Szent László Gimnázium.
A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft, 0 Ft önerő.
A TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek „köbükik”
című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében célja a
kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztéséért a pályázatban részt vevő három
óvodában (Kékvirág, Csodapók, Hárslevelű) a népi technikák megismerésére,
megszerettetésére törekedve egy gondolkodást, logikai képességet fejlesztő program kerül
megvalósításra. A gyermekeknek lehetősége nyílik a tánc, az aerobik –mint
tehetségterületek– megismerésére, elsajátítására a szülők bevonásával.
A pályázat teljes költségvetése: 12.796.263 Ft,
elnyert támogatás: 12.796.263 Ft, önerő: 0 Ft.
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A TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a
kőbányai tehetségekért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat
kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” pályázat keretében
célja egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket
végző, diákokat motiváló projekt létrehozása. Megalakul a tehetségpont és a tehetségsegítő
tanács. Tehetségnapok szervezésével szélesedik a kapcsolati háló. Mind-lab képzéssel
innovatív készségfejlesztés valósul meg, az óvodai tehetséggondozás előtérbe kerül egyéni
fejlesztési programok készítésével.
A pályázat teljes költségvetése: 10.000.000 Ft,
elnyert támogatás: 10.000.000 Ft, önerő: 0 Ft.
A
TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009
kódszámú
„A
hagyományápolás,
értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel” c. pályázat célja a
közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek
keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és
kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba,
szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó
tanulási folyamatába. A projekt eredményeként 18 különböző témájú foglalkozáson 1429
órában több mint 500 gyerek kerül bevonására kerül sor.
A pályázat teljes költségvetése: 47 166 774Ft,
elnyert támogatás: 47 166 774Ft, önerő: 0 Ft.
IRM pályázat a „Településőrök foglalkoztatása” tárgyban, melynek
célja a
településőrként foglalkoztatni kívánt személyek részére a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36 § (3) bekezdése szerint közcélú munka
keretében foglalkoztatható, úgy az IRM egyszeri támogatást nyújt, melynek összege 80.000
Ft, amelyet a támogatási szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre kell, illetve
lehet fordítani. A kerületi közterület felügyelők mellé felvett 11 fő településőr számára az
előírt öltözet és felszerelések kerültek megvásárlásra (biztonsági mellény, zseblámpa,
fekete sapka, jegyzettömb, íróeszköz)
Pályázaton elnyert összeg: 11x 80.000 Ft, azaz 880.000 Ft

Kiemelt projekt
A KMOP-2009-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 azonosító számú „A kőbányai „Kis Pongrác”
lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. pályázat célja a Budapest X. kerületben
elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca –
Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. Általánosan: a Kis Pongrác lakótelep
fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének
elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség javító és környezetjavító
beruházásokkal. Specifikus projektcélok: Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése,
és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése; Komplex
közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek
megteremtése, és a szabadidő eltöltés minőségének javítása érdekében; Közbiztonság
növelése; Parkolási problémák enyhítése; Forgalomtechnikai korszerűsítés; Közösségi
funkciók erősítése; Lakótelepi lakosság közösséggé formálása; A képzési, foglalkoztatási
programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése; Szociális jellegű,
hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
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A pályázat teljes költségvetése: 1.179.724.900 Ft, amelyből
- Igényelt támogatás: 930.328.435 Ft
- Önerő: 178.407.090 Ft
A pályázat az első fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A második fordulóra való
felkészülés folyamatban van, a benyújtási határidő 2011. február 24.
***

A szociális területről néhány gondolat
A gazdasági válság hatása a szociálpolitikai és a lakásügyi területen egyaránt érezhető.
Emelkedett a munkanélküliek száma, ami a rendelkezésre állási támogatás, a
lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési támogatás nagyarányú emelkedését
vonja maga után. Az eseti támogatásokat – átmeneti segély, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás – igénylők száma is emelkedést mutat az elmúlt évekhez képest.
Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében a rendelkezésre állási támogatásra
jogosult állampolgárokat a KŐKERT Nonprofit Kft. szervezésében foglalkoztatja. A
közfoglalkoztatottak közterületeken, parkokban, önkormányzati intézményekben és a
polgármesteri hivatalban dolgoznak, de szükség volna további foglalkoztatási helyek
bevonására. A közfoglalkoztatásban részt vevők a minimálbért kapják, akiknek nem tudnak
munkát felajánlani rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, aminek összege
megegyezik a nyugdíjminimum összegével (28 500 Ft).
Az önkormányzatnál nyilvántartásban levő munkanélküliek számának emelkedését az
alábbi táblázat is szemlélteti:
Időszak

Közfoglalkoztatott

Összesen

159 fő

Rendelkezésre állási
támogatásban részesülő
250 fő

2009.
október
2010.
október

240 fő

360 fő

600 fő

409 fő

2010. január 1-jétől ismételten változott a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény.
Megszűnt az a lehetőség, hogy az a rendelkezésre állási támogatásban részesülő
személy, aki munkaviszonyt létesített, a munkába állást követően még három
hónapig kapta a rendelkezésre állási támogatás összegének az 50%-át, majd újabb
három hónapig a RÁT összegének a 25%-át.

A szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításával 2010. május 21-től kedvező változások történtek
a szociális támogatások területén:


A képviselő-testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása esetén a
rendeletben megállapított jövedelemhatártól való 10%-os eltérés esetén (62 700 Ftig) méltányosságot gyakorolhat. A méltányosságból megállapított támogatás
összege maximum 10 000 Ft lehet.
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A lakásfenntartási támogatás igénylése esetén 71 250 Ft-ra emelkedett az
egyedülálló kérelmezők esetében a jövedelmi határ, illetve ennek következtében az
egyedülállók méltányosságból kérhetik a támogatás megítélését, ha jövedelmük 81
938 Ft-ot nem haladja meg.



Az átmeneti segély igénylésekor az egyedülálló kérelmezők jövedelmi határa 85
500 Ft-ra emelkedett.



Temetési segély igénylése esetén emelkedett az egy főre jutó jövedelmi határ,
illetve nőtt a támogatás összege. A támogatás nagysága jövedelemtől függően 40
000- 60 000 Ft között mozog.



Adósságcsökkentési támogatás igénylésekor emelkedett az egy főre jutó
jövedelmi határ családok esetében 57 000 Ft-ra, egyedülállók esetében 71 250 Ft-ra;
továbbá a Szociális Törvény módosításával nőtt az adható adósságcsökkentési
támogatás mértéke is.

A Fővárosi Gázművek és az ELMÜ tevékenységét szabályozó jogszabályok alapján azok az
állampolgárok, akik rendszeres szociális támogatásokban részesülnek, kérhetik a védendő
fogyasztóvá nyilvánításukat. A védendő fogyasztóknak a szolgáltatók részletfizetési
kedvezményt, illetve 30 napos fizetési haladékot adhatnak.
2010 februárjától a két szolgáltató folyamatosan keresi meg Önkormányzatunkat azzal a
kéréssel, hogy a rendszeres havi támogatásban részesülő díjhátralékosokat tájékoztassuk
erről a lehetőségről.
Az ELMŰ által megküldött 2400 díjhátralékosból 151 fő, a Fővárosi Gázművek által
megküldött 1500 fő díjhátralékosból 210 fő részesül valamilyen rendszeres szociális
ellátásban, ezáltal a védendő fogyasztók nyilvántartásába kérhetik a felvételüket.
2010. évben egy lakáspályázat került lebonyolításra. A Mádi u. 120. szám alatt megépült
10 lakásos ingatlan lakásaira azok a kőbányai állampolgárok pályázhattak, akik vállalták
jelenlegi önkormányzati vagy saját tulajdonú lakásuk térítésmentes leadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetben 40 család számára biztosított lakhatást.
Az első lakástulajdont szerzők támogatására 2010. évben 45 millió Ft került
betervezésre. A támogatás elnyerésére kiírt pályázaton két család részére biztosított a
Bizottság 3-3 millió Ft kamatmentes támogatást.
A nehéz helyzetbe került bankhitelesek lakásainak megvásárolására az önkormányzat
30 millió Ft-ot tervezett be az idei költségvetésébe. A kérelmek elbírálására a polgármester
egy munkacsoportot hozott létre. Sajnos egy lakás esetében sem tudott az önkormányzat
elővételi jogával élni, mivel az esetek többségében a lakások forgalmi értéke
megközelítőleg azonos volt a felhalmozott tartozások összegével, vagy nem került még az
eljárás olyan szakaszba, hogy az önkormányzat megvásárolja az ingatlant.
Az idei költségvetésbe 39 572 000 Ft került betervezésre önkormányzati lakások bérleti
jogának megváltására. A bérleti jog megváltásának feltételeit és a térítés mértékét helyi
önkormányzati rendelet szabályozza. Jelenleg 10 lakás visszavásárlása van folyamatban, a
térítés összege összesen 19 875 000 Ft.
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Az egészségügyi területen az Önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás
biztosítása.
A szolgáltatást az önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Szolgálata révén biztosítja.
Az egészségügyi szolgáltatás struktúráját mutatja az alábbi táblázat.
A kőbányai lakosság egészségügyi alapellátása 14 rendelőben történik.
Felnőtt
Házi
Felnőtt
Gyermek
Területi
Iskola
háziorvosi gyermek- fogorvosi fogorvosi
védőnő
védőnő
ellátás
orvosi
ellátás
ellátás
ellátás
40 felnőtt
16 házi
12 felnőtt 7 gyermek 21
12
háziorvos
gyermek- fogorvos
fogorvos
orvos
26
11
12
5 vállalkozó vállalkozó
vállalkozó vállalkozó
14 közalkal- 5 közalkal2
mazott
mazott
közalkalmazott

Iskola- és
ifjúsági
ellátás
4 főállású
iskola-orvos
-

Az önkormányzat a lakosság egészségi állapotára figyelemmel - a Humán Papilloma vírus
okozta rosszindulatú daganatok számának csökkentése érdekében - 2009. évtől felmenő
rendszerben prevenciós programot indított. Az Önkormányzat a 2010. évi
költségvetésében 45 millió forintot hagyott jóvá a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs
elleni védőoltás fedezetére. A három vakcinából álló védőoltást a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenesen, a többiek 5000.-Ft önköltségi
áron kaphatják meg. 2010-ben 640 fő vette igénybe az 1995., 1996. és 1997-ben született
lányok és fiúk közül a védőoltást. A Képviselő-testület 2010-től felvállalta nemcsak a
kőbányai 13-14 éves korosztály méhnyakrák megelőző oltásainak (HPV) jelentős
költségét, hanem támogatja ezt a kőbányai lakóhellyel rendelkező nőknél is 45 éves
korukig.
Az önkormányzat az általa biztosítandó ellátások közül több szolgáltatást ellátási
szerződés keretében biztosít.
- utcai szociális munka, hajléktalanok nappali ellátása: Magyar Vöröskereszt
- hajléktalanok nappali ellátása: Baptista Szeretet-szolgálat
- családok átmeneti otthona szolgáltatás: RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány
- anyaotthoni ellátást: Anyaoltalmazó Alapítvány
- fogyatékosok nappali és átmeneti ellátása: Down Alapítvány
Az idei évben ellátási szerződés keretén belül a már meglevő két családi napközi mellett
újabb négy beindítására került sor. A hat családi napközi négy telephelyen 35 gyermek
ellátását biztosítja.
Folyamatban van a kerület szociális és gyermekjóléti ellátásairól szociális térkép készítése,
az ELTE Társadalomtudományi Karának munkatársai november végére készítik el a
tanulmányt.
Hangsúlyt kell fordítani a betegségek megelőzésére, a szűrővizsgálatok kiterjesztésére,
mely segíthet a megbetegedések számának csökkentésében, a korai halálozás
elkerülésében. Ennek ellensúlyozására a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a kerület
egyes pontjain kisebb (rendelőkben, KÖSZI-ben) vagy nagyobb egészségnapokat, mint pl. a
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Pataky Művelődési Központban szűrővizsgálatokkal, felvilágosító előadásokkal,
tanácsadással próbálja összehangolni a lakosság egészségi állapotának javítását célzó
tevékenységeket, intézkedéseket.

Sport minden mennyiségben
Önkormányzatunk sportfejlesztési programjának célja elsősorban a lakosság, az
önkormányzati intézményekben – különösen az óvodákban, az általános és
középiskolákban – megforduló gyermekek alapvető sportképességeknek elsajátításának
segítése, azzal, hogy ösztönözzük a fiatalokat, minél előbb lépjenek be abba a
rendszerbe, mely a sport megszerettetésével kezdődik és a minőségi élsporttal
végződik. Ebben a rendszerben mindenki megtalálhatja a helyét még akkor is, ha nem jut
el a csúcsra, nem élversenyző „csak” egészséges, a sportot és a közösséget szerető felnőtt
válik belőle. Kiemelten fontos célunk még a lakossági és szabadidős sportolás feltételeinek
megteremtése és segítése.
⇒
Az általános és középiskolákban jelenleg 12 diák sport egyesület (DSE) és 5 iskolai
sport klub (ISK) működik, a sportcsoportok száma 136, a 2009/2010-es tanévben 20
sportágban 4239 fő vett részt a diákolimpiai versenyeken. Összesen 26 nagyobb
diákrendezvény volt az elmúlt tanévben.
⇒
A balatonlellei diáksport-táborban egy turnusban 6 iskola 180 diáksportolója
vehetett részt. A gyerekek a saját sportági edzéseken kívül 15 sportágban versenyezhettek
a tábori olimpia keretében. Jelenleg a lakossági szabadidősporttal kapcsolatban ki kell
emelni a természetjárókat, akik Budapest legnagyobb, több mint 754 turistát tömörít.
⇒
A hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett központi rendezvények közül az
adidas-Kőbánya streetball fesztivál országos hírűvé vált, idén közel 110 csapattal
bonyolítottuk, a nézőkkel együtt 3500 résztvevője volt. Az ezt követő éjszakai kosarazáson
37 csapattal folytattuk a Sportligetben.
⇒
Az adidas-Kőbánya streetball fesztivált követően ismét megrendeztük immár
hagyományként a Kőbányai Diákfesztivált. A fesztivál célja, hogy biztosítsunk
bemutatkozási lehetőséget azon diákok számára, akik valamilyen művészeti területen
tevékenykednek, és kedvet, bátorságot éreznek ahhoz, hogy tehetségüket nagyközönség
előtt is megcsillantsák. A két napon át tartó diákrendezvény nagy létszámú közönségsikert
aratott, ezért a jövőben a fesztivállal hagyományt kívánunk teremteni.
⇒
Az idén immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az Autómentes Nap,
melynek keretében 423 diák kerekezte le a kijelölt távolságot.
⇒
Kerületünkben 2005 januárja óta a Kőbánya SC keretei között dolgozik az ország
világszínvonalú úszó műhelye. Mint mindenki előtt ismeretes, a Cseh László nevével
fémjelzett szakosztályban Turi György vezetésével még 300 úszópalánta is versenyez.
Úszóink közül 2010-ben Cseh László kétszeres Európa-bajnok, Dara Eszter egyszeres
Európa-bajnok, Bernek Péter ifjúsági olimpiai bajnok, az úszók a magyar
bajnokságokon 162 arany-, 121 ezüst- és 106 bronzérmet szereztek. A KSC Sári
Nándor vezette kajak szakosztály versenyzői közül Hadvina Gergely Eb ezüstérem,
Kucsera Gábor egy IV. és egy VI. helyezést ért el, és a magyar bajnokságokon a
szakosztály 16 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérmet szerzett. Birkózásban Kálmán Péter
magyar bajnok, a szakosztály számos országos versenyen 11 arany-, 18 ezüst- és 23
bronzérmet szerzett. Az élsport szereplői kerületünkben még a Törekvés vívói, melyek
támogatása biztosított. Versenyzőik közül 8 magyar bajnoki arany-, 8 magyar bajnoki
ezüst-, 13 magyar bajnoki bronzérmet szereztek, és számos nemzetközi versenyen
értek el kiemelkedő eredményeket. A szakosztály kerekes-székes vívói világkupákon és
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nemzetközi versenyeken számos győzelmet és dobogós helyezést értek el. Meg kell
említeni továbbá a Kőbányai Tájfutó Klub nemzetközi eredményeket elérő tájfutóit is.
⇒
Az önkormányzat 2010-ben jelentős támogatást nyújtott a Törekvés SE, Kőbányai
Diákok Sportegyesülete, Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület, Kőbányai Torna Club,
kiemelkedően szereplő Kőbányai Sport Club, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány és a
kerületi diáksport részére. Az országosan egyedül álló, kiemelkedő diáksport
támogatásnak köszönhetően egy rendkívül jól szervezett, közel 4300 gyermeket
megmozgató versenyrendszert és programot tudtunk produkálni. A Testnevelő
Tanárok Kőbányai Egyesülete a Kőbányai Diáksport Bizottsággal közösen egy egész évet
átölelő, 8 előadásból álló továbbképzést is sikerült megszervezni.
⇒
A három nagy társadalmi szervezet (Sportszövetség, Alapítvány, Kőbányai Diáksport
Bizottság) és a főosztály együttes munkája megfelelően szolgálja a kerületi sportirányítás
szakmaiságát, a társadalmi igények kielégítését, a különböző bizottságok és a foci és kosársuli zökkenőmentes működését.
⇒
A kőbányai modellt már budapesti szinten is pozitív példaként emlegetik, több
helyen e szervezeti rend alapján kezdik kialakítani saját kereteiket, sőt a fővárosi rendelet
is tartalmazza a mi fejlesztési elképzeléseinket. Ez azt is jelenti, hogy jó úton haladunk.

Nevelési-oktatási területről dióhéjban
A kerületben 2368 óvodás és 4309 fő iskolás kezdte meg a 2010/2011. nevelési-oktatási
évet. Az óvodások száma növekvő, az iskolások száma csökkenő tendenciát mutat az előző
évekhez képest.
Intézménybővítés, átszervezés
Óvoda ⇒ Az óvodás korú gyermekek számának előrejelzései alapján a fenntartó úgy
döntött, hogy a lehető legteljesebb óvodai ellátás biztosítása érdekében egy csoportszoba
és egy tornaszoba kiépítésével, új óvodai játszókert kialakításával bővíti az Aprók Háza
Óvodát, a kerület másik részén a Mocorgó Óvodában egy csoportszoba és logopédiai szoba
kialakításával növeli az ellátást. Az átépítések a nyár folyamán megtörténtek.
Nyílászáró csere volt a Kincskeresők, a Kiskakas, a Gesztenye Óvodákban, burkolatot
cseréltek a Bóbita Óvodában.
Iskola ⇒ A Kápolna Téri Általános Iskola több éve gyermeklétszám csökkenéssel
küzdött. A képviselő-testület az intézmény jogutóddal történő megszüntetése mellett
döntött. Az épületet felújítási munkálatok után - várhatóan 2012 szeptemberében birtokba veszi a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű általános Iskola. A
gyermekek kimenő rendszerben a kis épületben tanulnak tovább. Az intézményben nem
indult első osztály, az elsősök beiratkozása ideiglenes körzetmódosítással megtörtént. A
körzetek véglegesítése a 2010/2011-es tanév feladata.
Jelentősebb iskolai felújítás - nyílászáró csere – történt a Fekete István Általános Iskolában
(itt hőszigetelésre is sor került), valamint a Szervátiusz Általános Iskolában, felújított
tornateremnek pedig a Kada utcai iskolások örülhetnek. Kiépítésre került a Fekete István
Általános Iskola szabadtéri sportpályája, valamint elkészült a Janikovszky Éva Általános
Iskola Üllői tagintézményében a belső és külső sportpálya.
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A számok tükrében
Népességi adatok
ÉV
2007
2008
2009
2010. (szeptember 30-án)

ÉV

ESEMÉNY
Házasság
275
272
254
172

Születés
1.343 fő
1.550 fő
1.713 fő
1.239 fő

2007
2008
2009
2010.(szeptember 30-ig)

LAKOSSÁG
SZÁM
74.599 fő
75.470 fő
75.760 fő
73.981 fő

Halálozás
1.500 fő
1.502 fő
1.605 fő
1.160 fő

4000
3000
Halálozás

2000

Házasság
1000

Születés

0
2007

2009

Okmányiroda és ügyfélszolgálat
Okmányirodai tevékenység
Vezetői engedélyek ügyintézése
okmányirodai rendszeren
Vezetői engedélyek ügyintézése
iktatott ügyiratban
Útlevél igénylések ügyintézése
Személyazonosító igazolvány
ügyintézése
Ügyfélkapu ügyintézése
Mozgáskorlátozottak parkolási
engedélyének ügyintézése

2010. év

2009. év

2008. év

(szeptember 30-ig)

(október 30-ig)

(augusztus 31-ig)

3.735

4.116

3.727

645

6.29

574

2.335
5.126

2.825
5.049

3.129
4.348

1.097
299

1.001
223

982
64
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/folytatás/

Okmányirodai tevékenység
Egyéni vállalkozói tevékenység
ügyintézése
Járműigazgatás ügyintézése
okmányirodai rendszeren
Járműigazgatás ügyintézése
iktatott ügyiratban
Lakcímről szóló hatósági
igazolványok ügyintézése
Ügyfélszolgálati tevékenység
Átvett beadványok száma
Kompenzációs kérelmek
- víz-, csatornadíj
- távfűtési kompenzáció
Talált tárgyak ügyintézése
Hatósági bizonyítvány
ügyintézése
Pénztári tevékenység
Postai készpénz átutalási
megbízások száma
Illetékbélyeg értékesítés
Tulajdoni lap megrendelés
Térképmásolat megrendelés

2010. év

2009. év

2008. év

(szeptember 30-ig)

(október 30-ig)

(augusztus 31-ig)

710

753

1.542 *

12.098

13.564

1.2549

4.967

5.937

5.060

9.926

9.059

8.088

2010. év

2009. év

2008. év

(szeptember 30-ig)

(október 30-ig)

(augusztus 31-ig)

2.103

2.652

2.291

987
777
99
66

1.044
969
143
104

2.155
1.091
99
83

2010. év

2009. év

2008. év

(szeptember 30-ig)

(október 30-ig)

(augusztus 31-ig)

16.605

19.350

17.369

3.309.600,- Ft
54
9

3.705.000,- Ft
390
35

2.500.000 Ft
479
59

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói
Az önkormányzat ellátandó feladataihoz a forrásokat jelentős mértékben saját bevételei révén
biztosítja ez évben is, mivel a kapott központi támogatás a kiadásokat csak részben fedezi.
A saját források nagyobb mértékű bevonására azért van folyamatosan szükség, mert a központi
támogatások nem nyújtanak fedezetet az alapellátások emelkedő színvonalú biztosításához,
valamint a város- és lakásgazdálkodási, illetve az intézményi beruházási-felújítási feladatok
ellátásához. A saját forrás előirányzatát döntően vagyoni típusú – mint az ingatlanértékesítés –
valamint helyi adók, lakbér, bérleti díj, intézmények saját bevételei biztosítják.
(MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
millió forintban)

Éves költségvetés
- ebből saját forrás
- ebből külső forrás

2010. év
20.203
18.843
1.360
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2009. év
21.365
20.379
986

2008. év I. fé.
20.897
13.060
7.837

25 000
20 000
15 000

- ebből külső forrás

10 000

- ebből saját forrás

5 000
0
2010. év

2009. év

2008. év I.
fé.

(MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
millió forintban)

Bevételek
Intézményi saját bevételek
Adóbevételek + bírság összesen
- ebből iparűzési adó
- ebből gépjármű adó
- ebből építmény, telekadó
Lakbér és lakóház-kezelési
bevétel
Központi állami támogatás
Egészségbiztosítási támogatás
Ingatlan eladások
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + kölcs. visszatér.
Finanszírozási bevételek
Pénzmaradvány + visszatérülés

2010. év
1037
9213
5018
550
3266
934

2009. év
1207
9200
4929
580
3300
933

2008. év I. fé.
1260
8502
4683
550
2950
545

3268
367
2044
234

3360
428
2303
296

3562
425
2303
209

290

595

262

1304
3030

986
2057

1685
1562

Az adóbevételek alakulása

Adóbevételek + bírság
összesen
- ebből iparűzési adó
- ebből gépjármű adó
- ebből építmény, telekadó

Az állami normatív támogatások, központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások egyes
közoktatási és szociális feladatokhoz tényleges feladatmutatók – mint például lakosságszám,
tanulólétszám, ellátottak, illetve gondozottak száma stb. – alapján kerülnek leosztásra.
A felhalmozási kiadásoknál ezen időszakban jellemző a tervezettől való elmaradás, amelyek
jelentős részében a megkezdett munkák folytatásával a befejezés 2011-ben valósul meg.
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(MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
millió forintban)

Kiadások
Intézményi működési kiadások
Társadalmi és szoc. pol.juttatás
Külső szerveztek támogatása
(műk.)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás + kölcsön
Beruházási kiadások összesen
Felújítások összesen
Tartalékok (általános és céltartalék)
Finanszírozás kiadásai

2010. év
13.529
527
1106

2009. év
13718
484
952

2008. év I. fé.
13621
435
393

289

224

-

2919
949
2134

3201
774
1741

2875
637
1993

244

263

-

2010. évi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Az év során nem kellett likvid hitelt
igénybe vennünk. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötöttük, melyből jelentős
kamatbevételt realizáltunk.

***
További kiadványaink:
(az egyes területekről, ágazatokról kaphatnak bővebb tájékoztatást)
 10 éves a kőbányai óvodai fejlesztőpedagógus hálózat - 2000-2010
 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közterület-felügyelet tájékoztató füzete
 Diáksport események / Diáksport eredmények (évente)
 Emlékek - 25 éves a Kőbányai Családsegítő Szolgálat
 "Kilátástalannak érzi helyzetét? Információra van szüksége? Útbaigazítást szeretne?..."
- a Kőbányai Családsegítő Szolgálat információs kiadványa
 Komposztáljunk együtt! - Kőbányán - önkormányzati tájékoztató kiadvány
 Kőbányai Katedra - a kőbányai pedagógusok lapja
 Kőbányai Ovipaletta - szülői tájékoztató az óvodakezdéshez
 Kőbányai Sulicsengő I-II.
 Kőbányai Szociális Kalauz - 2010 - az Önkormányzat szociális ágazat tájékoztató
kiadványa
 Ovilágunk - a X. kerületi óvónők lapja
 URBACT II RegGov európai uniós együttműködési program 2010. november - a KisPongrác telepre készített EU-pályázat első fordulójáról
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