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Tisztelt Kőbányaiak!
Kedves Olvasók!

Szeretettel
köszöntöm
Önöket
a
Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi
közmeghallgatása alkalmából!
Az elmúlt évek hagyományait követve ez alkalommal is
elkészítettük kiadványunkat, melyben a 2013-as
esztendőben végzett önkormányzati munkánkról, az év
kiemelt
eredményeiről,
eseményeiről
nyújtunk
tájékoztatást,
továbbá közérdekű információkat,
hasznos tudnivalókat osztunk meg Önökkel.
Három éve annak, hogy az Önök bizalmából
polgármesterként szolgálhatom otthonomat, Kőbányát.
Úgy vélem, az elmúlt évek alatt számos, komoly
eredményt értünk el, melyeknek köszönhetően
kerületünk nagy lendülettel indult meg a fejlődés útján.
Idén közel száz millió forintot fordítottunk bölcsődék,
óvodák
és
iskolák
épületeinek
felújítására,
korszerűsítésére. Új műfüves focipályát és sportudvart
építettünk
a
Magyar
Labdarúgó
Szövetség
támogatásával a Szent László Általános Iskolában.
Megoldottuk a Gyakorló utcai lakótelepen élők évtizedes
parkolási problémáját, új parkolási rend bevezetésével
teremtettünk rendezett környezetet. Büszkén viseljük
legújabb címünket, az önkormányzatunk idősekért
vállalt
cselekvő
felelősségéért
és
idősügyi
tevékenységünk
konkrét
eredményeiért
kapott
Idősbarát Önkormányzat Díjat. A sor még nagyon
hosszan folytatható…
A Kőbánya javát szolgáló együttműködésért ezúton is
köszönetet mondok képviselőtársaimnak, kollégáimnak,
a Fővárosi Önkormányzatnak és Dr. György István
főpolgármester-helyettes úrnak, Kőbánya országgyűlési
képviselőjének.
Köszönetet mondok Önöknek is, kedves Kőbányaiak!
Támogatásukért, megtisztelő bizalmukért!

Kovács Róbert
polgármester

Kovács Róbert
polgármester

Elérhetőség:
Kőbányai Önkormányzat
Cím:
1102 Budapest,
Szent László tér 29.
Telefon:
(06-1) 433-8201
Fax:
(06-1) 433-8221
E-mail:
polgarmester@kobanya.hu
Honlap:
kobanya.hu
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KOVÁCS RÓBERT polgármester, FIDESZ-KDNP
Fogadóóra: hétfői napokon 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 116-os irodájában a 433-82-01es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a Pongrác
Közösségi Házban, a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám alatt.

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 17 órától a Budapest X., Üllői út 118.
szám alatti Általános Iskolában, előzetes telefonos egyeztetés a +36-30/58521-02-es számon.

SZABÓNÉ GERZSON SAROLTA képviselő, FIDESZ-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 15 és 17 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29. ) fszt. 33-as irodájában.

RADVÁNYI GÁBOR a kerületfejlesztési szakterületért és a külső
kapcsolatokért felelős alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
4. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29. ) I. em. 118-as irodájában.

DR. PAP SÁNDOR a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős
alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hétfőn 16 és 17 óra között a Polgármesteri Hivatal
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 113-as irodájában a 433-82-09-es
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ képviselő, országgyűlési képviselő, FIDESZ-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 17 órától a Budapest X., Halom
utca 37/b szám alatti irodaházban. Elérhetősége: +36-20/926-13-76
(titkárság), mariusz.revesz@parlement.hu.
DR. FEJÉR TIBOR képviselő, FIDESZ-KDNP
7. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap második péntekén 14 órától a Budapest X., Zsivaj
u. 2. szám alatti orvosi rendelőben, kérésre az időpont és a helyszín is
változhat. Elérhetősége: +36-30/585-1749.
VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZ-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30 és 18.30 között a Kada
Mihály Általános Iskolában, a Budapest X., Kada u. 27-29. szám alatt.

WEEBER TIBOR a humán szakterületért felelős alpolgármester,
képviselő, FIDESZ-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden héten hétfőn 16 és 17 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodában,
a 433-82-09-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.
MIHALIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 15.00 és 17.30 között a
Széchenyi István Általános Iskola Európa-termében, a Budapest X., Újhegyi
sétány 1-3. szám alatt.

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP
11. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17.30 és 19.00 között a
Budapest X., Újhegyi sétány 14/a szám alatti irodában, az
andrasmacsik@gmail.com e-mail címen történt előzetes egyeztetés
alapján.
AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP
12. számú egyéni választókerület
Fogadóóra:
minden
hónap
utolsó
keddjén
18
órától
a Kertvárosi Általános Iskolában, a Budapest X., Jászberényi út 89. szám
alatt.

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők
DR. CSICSAY CLAUDIUS IVÁN képviselő, MSZP
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest X.,
Kada u. 120. szám alatt.

SOMLYÓDY CSABA képviselő, MSZP
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest X.,
Kada u. 120. szám alatt.

ÉLŐ NORBERT képviselő, DK
Fogadóóra: minden hétfőn 17 és 19 óra között a Budapest X., Állomás u. 9.
szám alatt.

FARKAS GÁBOR képviselő, JOBBIK
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 17 és 19 óra között a Budapest
X., Gyömrői út 49. szám alatt. Elérhetősége: +36-30/960-9626,
farkas.gabor@jobbik.hu.

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP
Fogadóóra: minden hétfőn 18 és 19 óra között a Budapest X., Állomás u. 5.
szám alatt. Elérhetősége: +36-30/961-29-47, toth.balazs@lehetmas.hu.

JEGYZŐ

DR. SZABÓ KRISZTIÁN jegyző
Fogadóóra: minden kedden 14.00 és 15.30 között a Polgármesteri Hivatal
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 107. számú tárgyalójában a 43382-02-es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
elnöke:
Agócs Zsolt
tagjai:
Élő Norbert
Marksteinné Molnár
Julianna
Somlyódy Csaba
Tóth Balázs
Varga István
nem képviselő bizottsági tagok:
Gerstenbrein György
Kacsmarcsik György
Istvánné
Tamás László

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
elnöke:
Marksteinné Molnár
Julianna
tagjai:
Agócs Zsolt
Dr. Fejér Tibor
Mácsik András
Somlyódy Csaba
Farkas Gábor
nem képviselő bizottsági tagok:
Czirják Sándor
Nagyné Horváth Emília
Szlovicsák István
Zima István

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT
BIZOTTSÁG
elnöke:
Révész Máriusz
tagjai:
Dr. Csicsay Claudius Iván
Gál Judit
Somlyódy Csaba
Szabóné Gerzson Sarolta
Varga István
nem képviselő bizottsági tagok:
Beliczay Sándor
Dr. Pluzsik Andrásné
Lakatos Béla
Vermes Zoltán
Vízi Tibor

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG
elnöke:
Szabóné Gerzson Sarolta
tagjai:
Dr. Csicsay Claudius Iván
Dr. Fejér Tibor
Mihalik András
nem képviselő bizottsági tagok:
Dr. Csóka Gabriella
Gagyi Róbert
Tubák István
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
elnöke:
Tóth Balázs
tagjai:
Élő Norbert
Marksteinné Molnár
Julianna
Mihalik András
nem képviselő bizottsági tagok:
Almádi Krisztina
Both Berény
Varga Mónika

Személyi változás

Az önkormányzati képviselők
sorában tavasszal változás történt:
Tokody Marcell Gergely lemondását
követően Farkas Gábor képviseli a
JOBBIK Magyarországért Mozgalmat
a testületben, ezáltal a Képviselőtestület
Kerületfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottságában is
Farkas Gábor tölti be a bizottsági
tagságot.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK
A SZÁMOK TÜKRÉBEN
A Képviselő-testület és a bizottságok közötti célszerű feladat- és hatáskörmegosztásnak
köszönhetően sikerült működésünket tovább ésszerűsíteni, még hatékonyabbá tenni,
amint ezt az alábbi számadatok is mutatják.
2013. november 25-éig a Képviselő-testület 15 alkalommal ülésezett (ebből 5 esetben
rendkívüli ülés keretében), összesen 392 napirendi pontot tárgyalt, mely során 561 döntést
hozott, és 38 rendeletet alkotott.
A 15 képviselő-testületi ülésen összesen két azonnali kérdés hangzott el.
A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok a 2013. január 1. és
november 25. közötti időszakban:

Ülések
száma

Hozott
döntések
száma

19

376

Gazdasági Bizottság

(ebből 8 rendkívüli)

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

10

57

16

129

(ebből 6 rendkívüli)

Népjóléti Bizottság

18

302

(ebből 8 rendkívüli)

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság és Pénzügyi Bizottság
együttes ülése

10
8

112
A bizottságok
külön-külön
hozzák meg
döntésüket.

A bizottsági ülések száma az előző évihez hasonlóan alakult, míg a Képviselő-testület többször
ülésezett és tartott rendkívüli ülést, mely főként a pályázati határidők, támogatások odaítélése
és kormányzati döntések miatt vált szükségessé. A döntése száma az ülésszámokkal arányosan
növekedett.

ON-LINE KÖZVETÍTÉS!
A képviselő-testületi üléseket az érdeklődők élő közvetítésen,
on-line követhetik
az Önkormányzat hivatalos honlapján, a www.kobanya.hu oldalon,
valamint a felvételeket archiválva is megtekinthetik a
www.onkormanyzatitv.hu honlapon!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK

Dr. György István
Budapest 14. választókerületének képviselője
fogadóórájára a 06-1/327-1782-es telefonszámon
lehet bejelentkezni. Kérdéseiket, felvetéseiket a
kobanya14evk@gmail.com e-mail címen várja.

Kucsák László
Budapest 26. választókerületének képviselője
fogadóóráján a 06-1/296-1318-as telefonszámon
történő előzetes egyeztetést követően vehetnek
részt.

KŐBÁNYAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
Kőbányai Bolgár Önkormányzat
Elnök:
Nagy István
Elnökhelyettes:
Barna Gábor
Tagok:
Barkovics Erzsébet
Nackina Hrisztova
Eliszaveta
Kőbányai Roma Önkormányzat
Elnök:
Fehér István
Elnökhelyettes:
Koltai Attila
Tagok:
Balogh Nikoletta
Szénási Lajosné
Kőbányai Görög Önkormányzat
Elnök:
Kollátosz Jorgosz
Elnökhelyettes:
Endrész Dorothea
Tagok:
Kollátoszné Klicasz
Paraszkeri
Lipták Zsuzsanna
Kőbányai Horvát Önkormányzat
Elnök:
Filipovics Máté
Elnökhelyettes:
Kricskovics Antal
Tagok:
Csilics András
Ispánovity Éva
Kőbányai Lengyel 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 Önkormányzat
Elnök:
Bacsa Gyula
Elnökhelyettes:
Lőrinczi Árpád
Szabolcs
Tagok:
dr. Láng Péter
Takács Éva
Kőbányai Román Önkormányzat
Elnök:
Papp Zoltán
Elnökhelyettes:
Faragó Mihály
Attila
Tagok:
Füle József
Recskó Jánosné
Kőbányai Ruszin Önkormányzat
Elnök:
Medveczky Katalin
Elnökhelyettes:
dr. Tranger Károly
Tagok:
Kopervász Andrea
Kopervász Éva
Jelen kiadvány az Önkormányzat honlapján, a
www.kobanya.hu oldalon,
a Városháza Képviselő-testület/Képviselőtestületi ülések menüpontban is olvasható,
illetve onnan letölthető!

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK
A 2013. ÉVBEN

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA posztumusz elismerésben részesült Zsíros Tibor,
Zsizsi bácsi a magyar kosaras legenda, a kosárlabda aranycsapat tagja, kiemelkedő edző,
szövetségi kapitány, játékvezető, sportvezető.
KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült
Gönczölné Ölbey Eleonóra, a Kőbányai Rece-Fice Óvoda vezetője,
Herczeg Katalin, a Kőbányai Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetője,
valamint a Pataky Nőikar.
Kőbánya Kiváló Cukrászdája elismerő címet kapott a Lefi Cukrászda.
Kőbánya Kiváló Könyvtárosa elismerő címet kapott Ecsediné Somogyi Mária.
Kőbánya Kiváló Közösségépítője elismerő címet kapott Tyepkó Tiborné.
Kőbánya Kiváló Művésze elismerő címet kapott Fábián Rózsa.
Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott a Mikropakk Kft.
Kőbánya Kiváló Védőnője elismerő címet kapott Jäckel Istvánné.

Sajó Sándor-díjban részesült
Babosa Antal, Gyulai Annamária, dr. Kántor Gézáné, Simonné Kovács Ágota,
Vincze Edit és Zvaráné Szlifka Gabriella.
Rottenbiller-díj elismerésben részesült Lakos Zsuzsa.
Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült Lakatos Enikő.
Beretzky Endre-díjat kapott
dr. Józan Emőke házi gyermekorvos, dr. Kassay-Farkas Éva fogorvos
és dr. Kaszás Csaba Lajos háziorvos.
Wágner Viktória-díj elismerésben részesült Vörös Istvánné.
Év Ápolója Díjban részesült Janik Józsefné, Jámborné Garas Éva és Turcsák Sándorné.
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott
Kiss István, Kozák Andorné, Nyolczas Sándorné és Torma Lászlóné.
Soos Géza-díj elismerésben részesült Árkovics Henrietta.
Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Török Vilmosné.

ÖNKORMÁNYZATUNK DÍJAI

Nívódíj
A Budapest Főváros Önkormányzata és a Kőbányai
Önkormányzat közös beruházásában elkészült fővárosi
jelentőségű Új Köztemető előtti körforgalmi csomópont
igazi mintaprojekt, amelyet a Magyar Urbanisztikai Társaság és
az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Köztérmegújítási
nívódíjjal tüntetett ki.
Idősbarát önkormányzat
2013 őszén Önkormányzatunk elnyerte az
Idősbarát önkormányzat díjat, amellyel az
Emberi Erőforrások Minisztériuma az idősekért
végzett munkát és az életminőségüket javító
intézkedéseket díjazza.
Az elismerés alapja az Új Kőbánya Program,
amelynek keretében Kovács Róbert, Kőbánya
polgármestere új időspolitikát kezdeményezett.
Újraalakította az Idősügyi Tanácsot, elindította a
Nordic Walking mozgalmat, nyugdíjasok százainak
szervezett számítógépes tanfolyamot, mindemellett
a már működő programokat is folytatta.

2013-BAN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK
Montvai József volt kerületi főépítésztől,
Réthi Adrientől, a Kis-Pongrác projekt volt vezetőjétől,
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársától,
Földvári Mariannától és Virágh Anitától,
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől,
Zsíros Tibor (Zsizsi bácsi) Európa-bajnok kosárlabdázó,
mesteredzőtől.

A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főépülete a Budapest X., Szent László tér 29.
szám alatt található, központi telefonszáma:
4338-100, központi faxszáma: 4338-230
honlapja: www.kobanya.hu

A Polgármesteri Hivatal főépületében (Szent László tér 29. szám alatt) működő szervezeti
egységek ügyfélfogadási rendje
Polgármesteri Hivatal alább felsorolt szervezeti egységei tekintetében
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
13.30 – 17.30
–
8.00 – 16.00
–
8.00 – 11.30

Gazdasági és Pénzügyi Iroda
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda 3 szervezeti egységre tagolódik: Költségvetési Csoport,
Pénzügyi és Intézményi Csoport, valamint Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Csoport.
Az irodán zajló munka átfogja a gazdálkodás teljes körét, a költségvetés előkészítését, annak
végrehajtását: az önkormányzati feladatokhoz és a nemzetiségi önkormányzatok feladataihoz
a pénzeszközök biztosítását, a Polgármesteri Hivatal és a kőbányai intézményhálózat
üzemeltetését, a gazdasági társaságok pénzeszközellátását, valamint a költségvetés
teljesítéséről készülő beszámoló elkészítését, a vagyonváltozások követését, az
adókötelezettségek teljesítését.

Hatósági Iroda
A Hatósági Iroda keretében 5 csoport tevékenykedik. Az Adócsoport (Állomás u. 2. szám
alatt) elsősorban a kerületben kivetett építmény- és telekadó, valamint idegenforgalmi adó
behajtásával, valamint a gépjárműadó beszedésével foglalkozik. Az Építés-, Környezet- és
Közlekedéshatósági Csoport hatóságként és szakhatóságként a következő ügyekben jár el:
építésügyi hatósági ügyek, környezetvédelmi hatósági ügyek, ezen belül jegyzői és
önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek, zöldfelületi és növényvédelmi körbe tartozó ügyek,
állategészségügyi feladatok, hulladékgazdálkodási ügyek, közlekedéshatósági és közútkezelői
ügyek, közterület-használattal kapcsolatos ügyek, házszámozások, telepengedélyek és
működési engedélyek eljárásaiban szakhatósági közreműködés, valamint mélyépítési hatósági
illetve szakhatósági ügyek. A Hatósági Csoport feladatkörébe tartoznak a hagyatéki ügyek,
működési- és telepengedélyezési ügyek, a bejelentés-köteles ipari és kereskedelmi
tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadásával, a vásárok, piacok
engedélyezésével, a bevásárlóközpontok bejelentésével, a zenés, táncos rendezvények
engedélyezésével kapcsolatos ügyek, valamint a lakcímrendezési és birtokvédelmi ügyek.
Az Igazgatási Csoport feladatköre az ügyfélszolgálati tevékenység, az anyakönyvi, a
névváltoztatási ügyek, valamint az állampolgársági ügyekben eskütétel, továbbá a lakcímnyilvántartási adatszolgáltatások. A Közterület-felügyeleti Csoport (Bebek u. 1. szám alatt)
elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a
városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések megtétele és kezdeményezése.
Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban, a közbiztonság és a közrend
védelmében, célzott és hatékony fellépés a szabálysértőkkel szemben.

Humán Iroda
A Humán Iroda két csoportja két nagy területet ölel fel. A Szociális és Egészségügyi Csoport
ellátja a szociálpolitikai, jegyzői gyámhatósági feladatokat, továbbá a lakásügyi (a bérbeadói
jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos) feladatokat, valamint a Népjóléti Bizottság
részére döntés-előkészítési és végrehajtási feladatokat. Az egészségügyi alapellátási
feladatokat 9 felnőtt háziorvosi és 6 gyermek háziorvosi rendelővel, az önállóan működő és
gazdálkodó Kőbányai Egészségügyi Szolgálat, 2014. január 1-jétől pedig a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ révén biztosítja a csoport.
A Kulturális, Oktatási és Civil
Csoport ellátja az önkormányzat köznevelési, közművelődési, az ifjúsági és sport ágazat
területén jelentkező feladatait, valamint a nemzetiségi, egyházi és civil szervezetekkel,
szerveződésekkel, alapítványokkal és közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat.

Jegyzői Iroda
A Jegyzői Iroda 5 főbb területet átfogva végzi a tevékenységét. Ennek keretében a Szervezési
Csoport elsődleges feladata a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek szervezési,
technikai előkészítésében, zavartalan lebonyolításában, továbbá a jegyzőkönyv-vezetési
feladatok ellátásában, s az ezt követő digitális feldolgozásban, archiválásban jelenik meg.
Az Iktatási és Informatikai Csoport fő tevékenysége a hivatali ügyiratkezelés, valamint a
Hivatal informatikai hálózatának működtetése és folyamatos karbantartása, az önkormányzati
intézmények informatikai támogatása. Az Iroda önálló csoportjaként működik a Személyügyi
és Bérszámfejtési Csoport, amely ellátja a Hivatal, illetve felügyeli az önkormányzati
intézményhálózat technikai dolgozóival kapcsolatos személyzeti ügyeit. A Polgármesteri

Hivatali Gazdasági Csoport végzi a Hivatal és telephelyei, valamint az önkormányzat
intézményei zavartalan működtetésének biztosítását, az épület- és gépkarbantartást, a
leltározási és selejtezési feladatokat, továbbá a működéshez szükséges költségvetési javaslat
elkészítése, a beruházások, felújítások, üzemeltetési, dologi kiadások tervezése is e csoport
feladata. A Városüzemeltetési Csoporthoz tartozó feladatok között kiemelten szerepel a
városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. A csoport végzi továbbá a
pályázatokkal és ágazati támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, koordinálását,
valamint a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve beletartozik
tevékenységébe az elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való közreműködés is.
A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Polgármesteri
Kabinet, a Belső Ellenőrzés és a Jogi Csoport, továbbá a Főépítészi Csoport.
A Polgármesteri Hivatal főépületében 2013. év elejétől átalakításra került a mindennapi
ügyfélfogadás, így az állampolgárok már szociális és lakásügyekben is a Szent László tér 2-4.
szám alatt lévő Ügyfélszolgálaton adhatják be a kérelmeiket, és a Hivatal főépületében az
ügyfélfogadás csak előzetesen egyeztetett időpontban, folyamatban lévő ügyben lehetséges
meghatározott belépési rend szerint.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Ügyfélszolgálat (Budapest X., Szent László tér 2-4.)
ügyfélfogadási rendje
Ügyfélszolgálaton
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8.00 – 17.30
8.00 – 15.30
8.00 – 16.00
8.00 – 15.30
8.00 – 13.00

2013. január 1-jei hatállyal a Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt található
Okmányiroda a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatalához került, a
Gyámhivatallal együtt, mely utóbbi a Budapest X., Endre utca 10. szám alatt található.
Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala (1102 Budapest, Endre u. 10.,
telefonszám: 433-8160) Dr. Horváth Tivadar hivatalvezető.

A kerületi hivatali rendszerrel együtt ugyancsak 2013. január 1-jével elindult a tankerületi
rendszer is, amely Kőbányán zökkenőmentesen történt.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete (1102 Budapest, Kőrösi
Csoma sétány 8., telefonszám: 431-8747, 431-8744) Németh László tankerületi igazgató.

HÍRMOZAIK 2013-BÓL


2013-ban aláírásra került a kerületet érintő adósságkonszolidációról szóló szerződés
a Belügyminisztériumban. Kőbányának a 2007 előtt keletkezett beruházási
hitelállományából a Kormány 40%-ot, körülbelül 1 milliárd forint törlesztését vállalta
át.



Cseh Tamás születésnapjának 70. évfordulóján Kőbánya egy nagysikerű hagyományteremtő rendezvénnyel tisztelgett a művész emléke előtt.



Az Amerikai Nagykövetség diplomáciai küldöttsége Kőbányán járt, a Kőbányai Komplex
Általános Iskolában, ahol az intézménnyel közösen március 15-e alkalmából
ünnepséget rendeztek.



A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében a Magyar Költészet
Napja alkalmából április 11-én sok száz diákot megmozgató kavalkád, segített közelebb
vinni a költészetet a gyerekekhez, rendhagyó eszközöket alkalmazva.



A Janikovszky Éva Általános Iskolában a korábban ellopott Janikovszky szobrot
gyűjtésből pótolták.
2013 májusában a Tutta Forza zenekar képviselte Magyarországot a 3. Nemzetközi
Fúvószenekari Fesztiválon a csehországi Letovicében. A kétnapos fesztivált kirobbanó
magyar sikerrel zárta a Tutta Forza és a Tutta Forza Piccola is.





A Pongrác projekt keretében májusban „Mini rendvédelmi napot” szerveztek, és civil
nap lebonyolítására került sor, nagyon sok résztvevővel.



Május végén adott otthont kerületünk a Hungexpo területén a Kutya világkiállításnak
és kapcsolódó rendezvényeinek, amelyeken összesen közel 25 000 kutya került
bemutatásra és közel 100 000 látogató érkezett. A kiállítók 70%-a külföldről érkezett,
így az eseménynek hatalmas turisztikai jelentősége is volt.



Ugyancsak május végén került sor, immáron 21. alkalommal a Streetball fesztiválra a
Népligetben.



Május 27-én a zenei tehetségeinket nevelő Kroó György Alapfokú Művészeti Iskola
vonószenekara nagysikerű koncertet adott a bécsi Collegium Hungaricum meghívására
az osztrák fővárosban.



A Nagy Sportágválasztó ebben az évben is kétszer, tavasszal és ősszel került
megrendezésre, változatlanul nagy érdeklődéssel, számos olimpiai bajnok
részvételével.



Idén 111 szépkorú üdült a Kőbányai Önkormányzat balatonalmádi és balatonlellei
üdülőjében. A Képviselő-testület döntése alapján az idei költségvetésben is 4 millió
forintot különítettek el erre a célra.



Idén is nagy sikert aratott a Kőbányai Rendvédelmi Nap, melyre több ezren látogattak
el augusztus utolsó szombatján. Az immár hatodik alkalommal megtartott eseményen
számos érdekességgel várták a látogatókat az Óhegy parkban. Az országos szinten is
ritkaságnak mondható rendezvény programja a Készenléti Rendőrség zenés
ébresztőjével kezdődött, miután a Ludovika Zászlóalj hallgatói tartottak katonai
testnevelést. Később kommandós akciót, lovasparádét, de még egészen közel leszálló
helikoptert is láthattak a résztvevők, és az állatbarátok örömére a kutyás bemutató sem
maradt el.



Több száz diák bringázott szeptember 20-án az Autómentes Napon. Az Európai
Mobilitási hét keretében szervezett eseményre 14 iskolából több mint 240 diák
érkezett kerékpárral. A KÖSZI elől induló és a Sportligetbe tartó kerékpáros tömeg az út
első állomásaként legurult a régi kőbányába, és néhány járaton végig is tekertek, majd a
Csősztorony és a Mélytó volt a következő megálló, végül a szabadtéri téglamúzeumnál
Kőbánya történelmével is megismerkedhettek. A Sportligetben több izgalmas
kerékpáros program várta diákokat.



A Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája október 2-án indult útjára, mely az 50 év feletti
érdeklődők számára teljesen ingyenesen volt. A kéthetente a Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központban megrendezésre kerülő előadások rendkívül sokféle
témakört öleltek fel az idősek szociális helyzetétől az internetig, az idősek
munkalehetőségeitől az életkor meghosszabbításáról szóló elméletekig. Az előadók a
téma szakavatott professzorai voltak, s az egyórás előadások után az érdeklődök
kötetlen beszélgetésen vettek részt.



Ingyenes úszásoktatás megvalósítására a Gesztenye Óvoda és a Gépmadár Óvoda egyegy csoportjának közreműködésével október 14-én elindult a „Minden Gyermek
Tanuljon Meg Úszni - Ússz Egy Hosszt” elnevezésű program, mely akadémiai
rendszerben működik a Kőbánya SC úszószakosztályában. A Magyar Kormány Úszó
Sportági támogatásával a Magyar Úszó Szövetség által kidolgozott stratégiai tervek
megvalósításának gyümölcseként indította el a programot a klub mesteredzője, Turi
György és szakedzői kollektívája. A 2020-ig tervezett program során minden kőbányai
kisgyerek megtanulhat úszni. Az idén egyelőre 250 óvodás vesz részt az oktatásban, ám
később még további 150 kisiskolás is csatlakozik hozzájuk a régióból.



A kőbányai Szent László Általános Iskola két kórusa – két szomszédos kerület ifjú
zenészeivel karöltve – az ausztriai Eisenstadtban, azaz Kismartonban az Esterházykastély Haydn-termében október 20-án délután emlékezetes koncertet adtak,
öregbítve ezzel is hazánk, illetve kerületünk jó hírnevét.



Az Újhegyi tónál megrendezésre került a II. Újhegyi Kupa horgászversenyen, ahol az
Újhegyi Horgász Egyesület elnöke, Király Zsolt főzött finom fogást a résztvevőknek.



Októberben a hajdan Kőbányán is élt Gion Nándor költő és író Liget téri (Kőrösi
sétányon található) házánál emléktábla avatására került sor, előtte ünnepi műsorral
emlékeztek a Vajdaságból származó, magával ragadó stílusú irodalmárra, aki 2002-ben
hunyt el.



Budapest teljes csatornázottsága érdekében aláírták az úgynevezett Budapest Komplex
Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt támogatási szerződését. A projekt nettó
beruházási összköltsége 34,1 milliárd Ft, ebből 27,6 milliárd Ft az uniós támogatás.
Ennek köszönhetően a következő két évben 240 km szennyvízcsatorna épül
Budapesten, ebből Kőbányán közel 2 kilométeres szakaszon épül csatorna, a
költségek 6 százalékának megfizetését Önkormányzatunk vállalta. A beruházásra
várhatóan 2014 második felében kerül sor, mely nem terheli pluszköltséggel a
lakosságot. (A munkálatokkal érintett területek megtalálhatók a www.kobanya.hu
oldalon.)



November elején a 3-as villamosvonal komplex felújításának megkezdésével
régóta várt fejlesztés kezdődött meg Kőbányán, mely a jövő év során az 1-es
villamosvonal komplex felújításának folytatásával egészül ki. A 3-as vonal felújítása
kapcsán elsőként a Fehér úton indul majd a munka, és a Mexikói úttól a Gubacsi útig a
vágányok és a megállók felújítását követően várhatóan 2015-ben új, alacsonypadlós,
korszerű villamosok állhatnak majd forgalomba.



Az Önkormányzat 4,1 millió forint összegű támogatásával megszépül a Kőbányai
Református Egyházközség Ihász utcai temploma. A 120 éves Ihász utcai református
templom ólomfestésű üvegablakai rekonstrukciójának befejezése karácsonyra várható.

Kövesse Ön is az önkormányzati aktualitásokat
a Kőbányai Hírek oldalain, a kobanya.hu honlapon, a TV10, az ATV Kőbányai
Regionális Híradó, a Rádió 17 műsorán, a Helyi Téma önkormányzati
tájékoztató rovatában és a kobanya.info honlapon.
***

Kovács Róbert polgármester híreit
a www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester
oldalon követhetik.

AMIT ÉRDEMES TUDNI
2013. évben megalkotott fontosabb önkormányzati rendeletek, amelyek elérhetők a
www.kobanya.hu honlapon a Városháza/Képviselő-testület/Rendeletek,
tok/Rendeletek/Önkormányzati rendeletek fül alatt:

normatív

határoza-



A településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (III. 25.) önkormányzati
rendelet



Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati
rendelet



A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet



A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.)
önkormányzati rendelet



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V.
30.) önkormányzati rendelet



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: parkolási rendelet)

Parkolásüzemeltetési kérdések
A Kőbányai Önkormányzat, figyelembe véve az Örs vezér tere környékén lakó kőbányai
lakosok arra vonatkozó régi igényét, hogy rendezett keretek között tudjanak parkolni
otthonuk közelében, – a fővárosi rendelettel összhangban – megalkotta helyi parkolási
rendeletét és 2013. október l-jétől fizetőparkolási övezetet alakított ki a Gyakorló utca
környékén.

A területen lakók részére, illetve azon kerületben lakó állampolgárok részére, akiknek
gyermeke a fizetőparkolási övezetben lévő óvodában, bölcsődében kap ellátást – a
rendeletekben meghatározott feltételek fennállása esetén – lakossági, illetve óvodai-bölcsődei
várakozási hozzájárulás igénybevételére van lehetőség.
A területen lakóhellyel rendelkezők a tulajdonukban vagy üzembentartásukban lévő egy
autóval teljesen ingyen, második autóval a környezetvédelmi besorolástól függő jelentős
kedvezménnyel parkolhatnak.

Fizetőparkolási övezet:
a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca által határolt terület.
Fizetési időszak: munkanapokon 8.00–18.00.
Parkolási díj: 175 Ft/óra.
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda (Bp. X., Gépmadár u. 2–8.)

Az Ügyfélszolgálat szolgáltatásai:






információ a fizető parkolással kapcsolatban,
várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói,
egészségügyi, óvodai-bölcsődei) kiadása,
pótdíjak befizetése pénztárban,
gazdálkodói értékkártyák feltöltése,
parkolással kapcsolatos panaszok kivizsgálása.

Nyitvatartási idő:
hétfő, kedd, csütörtök
szerda
péntek

9.00-17.00,
9.00-18.00,
9.00-16.00.

Kapcsolat:  +36 (1) 431 7276,  parkolas@kvzrt.hu

A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ FONTOSABB VÁLTOZÁSOK
Oktatás, nevelés területéről
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a
közoktatási intézmények (az óvodai nevelés kivételével) 2013. január 1-jével a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (a továbbiakban: Központ) történő
beolvadással az állam fenntartásába kerültek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény számos változást hozott az oktatás
területén, néhány ezek közül:
- az állami iskola 1–8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az
egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai
foglalkozások része,
- minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni,
- a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik,
- a tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart,
- a járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, továbbá ellátja a
tanköteles tanulók (egy tanítási évben a 10 óra vagy azt meghaladó) igazolatlan
mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt
feladatokat, valamint a tanuló érdekében (a mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi
fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítására vagy kizárására)
szakértői vizsgálat való megjelenésre kötelezheti a szülőt gyermekével (a részletekről a
pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet nyújt tájékoztatást),
- térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra
beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenőrendszerben kell biztosítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
rendelkezik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályairól,
melyek változtak. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására
irányuló eljárás részlet szabályait a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet szabályozza. A
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után járó jogosultságok, támogatási
formák számos esete létezik (pl. hátrányos helyzet esetén: az étkeztetés, a tankönyvellátás, az
oktatás, a kollégiumi ellátás körében, továbbá a halmozottan hátrányos helyzet esetén:
kötelező óvodai felvétel, iskolaválasztás, ösztöndíjprogram).

A szociális területről
2013. január 1-jétől több szociális ellátás, mint például az időskorúak járadéka, az alanyi és
normatív közgyógyellátás, az alanyi jogon járó ápolási díj, valamint az egészségügyi ellátásra
való jogosultság megállapítása átkerült Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi
Hivatalához.

Az átadáskor a gyámhatósági feladatok jelentős része is elkerült az Önkormányzattól,
egyes feladatok maradtak csak meg a gyámhatósági területről, ilyenek például a gyámhatósági
környezettanulmányok készítése, az ügygondnoki feladatok ellátása és a gondozási díj
felülvizsgálata.

Az építésügy területéről
Az építéshatósági ügyekben 2013. január 1. napjától elindult az Építésügyi hatósági
engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (a továbbiakban:
ÉTDR). A 2013. január 1-je után indult eljárásokban az ügyfélnek a kérelmet a rendszer
használatával kell benyújtani az építésügyi hatósághoz, és a hatóság a döntéseit e rendszerben
hozza meg és közli az építtetőkkel.
A 2013. október 1. napja után indult, építéshatósági engedélyhez kötött, valamint a
közbeszerzési törvény alá tartozó építési munkák esetében az e-építési napló vezetése
kötelező. Az e-építési naplót a fővállalkozó, megrendelő vállalkozó, alvállakozó kivitelezőnek
kell főszabály szerint vezetnie. Az e-építési napló alkalmazásáház ügyfélkapus belépés
szükséges az e-epites.hu portál Országos Építésügyi Nyilvántartás nyilvános felületén
keresztül (www.e-epites.hu/oeny).
2013. január 1-jétől építésrendészeti ügyekben az eljárás lefolytatására a Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Építésfelügyeleti Osztálya rendelkezik
hatáskörrel.

RÖVID HÍREK
Városrészi fórumok
Az idén hagyományteremtő alkalommal elsőként kerültek megrendezésre a kerület több
pontján a „városrészi fórumok”, melyekről elmondható, hogy a hét helyszínen (Gyakorló utca
és környéke, Városközpont, Óhegy, Újhegy, Kertváros, az Üllői út térsége, Bem-MÁV-Pongráctelep), közel nyolcszáz résztvevővel zajlottak. A városrészi fórumokon a kerület vezetésén túl,
az adott körzetek önkormányzati képviselői és dr. György István országgyűlési képviselő,
főpolgármester-helyettes is részt vett.
Minta-menza program
A tavasszal Kispest, Pesterzsébet Önkormányzatával közösen, illetve a Pensio 17. Kft.-vel
együtt került aláírásra az a megállapodás, amellyel kerületünk is csatlakozott ahhoz a „minta
menza” programhoz, amely célja, hogy egy jóval egészségesebb alapanyagokból készülő
közétkeztetés biztosítása. Kőbányán a Kada Mihály Általános Iskolára és a mellette működő
Gyermekek Háza Óvodára, a Gézengúz Óvodára és a Komplex Általános Iskolára terjed ki a
megállapodás.

Múzeum
A dr. Sztanek Endre Alapítvány önkéntes ifjúsági mozgalom
fiataljai a korábbi védelmi bázisukon, a Bebek utca 1. szám alatt
kialakítottak egy múzeumot, amely
bemutatja az elmúlt
évszázadtól a légó-védelem, a polgárvédelem, a katasztrófavédelem terén bejárt utat és azok fejlődését.

Görkorcsolya- és jégpálya
Május 1-jével megnyílt az Ihász utcában a Budapesten
egyedülálló felületen működtetett görkorcsolyapálya,
amely a nyári időszakban is felületet biztosít azok
számára, akik szeretnének a korcsolyasportnak, illetve a
hokizáshoz valamilyen módon kapcsolódó sportnak
hódolni. Ez az első speciális inline burkolattal ellátott
pálya Budapesten.
Október 21-étől a pálya ismét jégpályaként várja a kerület
lakosait és az idelátogató vendégeket és a téli sport
szerelmeseit.

Kutyafuttatók
A Fűzér utcában és az Ihász közben lévő újonnan
kialakított kutyafuttatók területén májusban
került
megrendezésre
az
I.
Kőbányai
Kutyaszépségverseny. A rendezvény nem titkolt
célja a gazdik és a négylábúakkal nem rendelkezők
viszonyának
javítása,
illetve
a
kulturált
kutyatartás, az új futtatók népszerűsítése volt. A
bemutatóra száznál is több négylábú érkezett sok
száz kétlábú kíséretében.

Kerékpáros-fejlesztések
Két buszsávot nyitott meg Kőbányán a Budapesti
Közlekedési Központ a kerékpárosok előtt, akik így az
eddiginél gyorsabban és biztonságosabban tekerhetnek
úti céljuk felé. A Kőrösi Csoma Sándor úton 330
méteres, a Vajda Péter utcában pedig 250 méteres
szakaszon festették fel a kerékpárt ábrázoló
szimbólumokat a belváros felé tartó buszsávokban, hogy
megkönnyítsék a kerékpárral közlekedők mindennapjait.

Autóbusz-korridor
A többéves projekt eredményeként, amelyet Budapest
Főváros Önkormányzata megbízásából a Budapesti
Közlekedési Központ valósított meg, október 30-án átadták
az autóbusz-korridort. Ezzel jelentősen felgyorsul és
korszerűbbé válik az autóbusz-közlekedés Rákoskeresztúr
városközpont és az Örs vezér tere között. Kerületünket érintő
most átadásra került szakasza az Élessarok és a Jászberényi
út közötti útszakasz, mely fontos kiegészítése a tavaly
átadott Fehér úti szakasznak.

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG
Az Önkormányzat tovább bővítette a kerület területén kiépített térfigyelő-rendszert.
2013 áprilisától az Üllői út mentén további 18 kamera kezdte meg működését, valamint az
Árkád Üzletház bővítése kapcsán is kihelyezésre került 2 db új kamera az önkormányzattal
kötött településfejlesztési szerződésnek köszönhetően.
2013 májusában került átadásra a térfigyelő-rendszer bővítése kapcsán az Üllői út – Zágrábi út –
Balkán utca – Száva utca térségében egy új tizennyolc kamerás egység, ezzel már hetven fölé
emelkedett a Kőbányán működő térfigyelő-kamerák száma. A Pongrác telepi bővítéssel együtt
immáron az egyik legnagyobb budapesti kamerarendszert működteti kerületünk.

Árvízi védekezés
Megannyi civil intézmény, önkéntes és
rendvédelmi dolgozó mellett több kőbányai vagy
kőbányához köthető szervezet is részt vett az
árvizi védekezésben. A Katasztrófavédelem X.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a BRFK
X. kerületi Rendőrkapitánysága rendészeti
osztálya, a Wolf Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, az Alfa Polgárőr Egyesület, a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Dr. Sztanek
Endre Alapítvány tagjai is aktívan részt vettek a
gátak építésében, a homokzsákok töltésében, a
kitelepítésben és a befogadó épületek előkészítésében, berendezésében.
Kőbánya mindenkinek köszöni a munkáját, és büszkén tekint az áldozatos helytállásukra!

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat folytatta a 2010. évben
indult, és azóta folytatott működését Kőbánya külterületein.
Számos esetben sikerült tetten érniük illegális
szemétlerakókat, kábelégetőket, fatolvajokat, zöldhulladékés építésitörmelék-lerakókat. A sikeres elfogásoknál
mindenesetben szabálysértési feljelentést tettek, melyet az
illetékes hatósághoz továbbítottak.

Az idén tavasszal Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Fegyház
és Börtönnel, amely arra vonatkozott, hogy a fogvatartottak, amikor csak tehetik, a köz javára
dolgozzanak, ezzel is segítve beilleszkedésüket a büntetés letöltése után a társadalomba. Ennek
keretében vettek részt többek között a Föld napjára szervezett takarítási megmozdulásban, az egyik
kerületi intézmény festésében is részt vettek.
Május 7-én Önkormányzatunk és a Magyar
Honvédség Ludovika Zászlóalj együttműködési megállapodást kötött tevékenységük összehangolására a kulturális élet és
a társadalmi kapcsolatok területén, amelyben a
katonai nevelés, a hagyományápolás népszerűsítése, a civil lakosság és a katonák
kapcsolatának erősítése is kiemelten szerepel.
Első alkalommal vett részt a Ludovika
Zászlóalj a Szent László napi ünnepségen a
Szent
László-templom
előtti
díszőrségváltással.

Új, állandó kiállítással gazdagodott a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma (Martinovics tér
12.). Az ingyenesen látogatható polgári védelem történetét bemutató tárlat megnyitó ünnepségét
október 9-én tartották, stílszerűen a tűzoltóság és a múzeum közös épületének érdekessé és
izgalmassá varázsolt légópincéjében. Az interaktív tárlat tudományos igényességgel mutatja be a
hazai polgári védelem történetét a légoltalomtól az egységes katasztrófavédelmi szervezetbe történő
integrálódásáig a korabeli tárgyak, egyenruhák, szabályzatok segítségével.

KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Bejegyző végzés száma: 12.Pk.61.621/1995/26.
Bankszámlaszáma: 11710002-20082989

A kuratórium tagjai:

Pokó Gábor elnök
Gardi József Attila titkár
Bankó Pál tag
Hajas Pál tag
Tóth András tag

Felügyelő Bizottság tagjai:

Agócs Zsolt elnök
Mihalik András tag
Szabó Imre tag

A Közalapítvány célja: Az alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyonból, és a későbbi
alapítványi hozzájárulásokból folyamatosan bővülő vagyonból Budapest X. kerület (Kőbánya)
tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás
nyújtása, és ennek érdekében:
- a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentése és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási
tevékenységek elősegítése,
- - a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása,
- a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása,
- a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda
támogatása,
- a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család
támogatása.
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. és 5. §-ában előírtaknak
megfelelve kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a tűz elleni védekezésről,
a
műszaki
mentésről
és
a
tűzoltóságról
szóló
1996.
évi
XXXI.
törvény
28-31. §-aiban meghatározott helyi önkormányzati közfeladatok támogatása révén közhasznú
tevékenységet lát el. A Közalapítvány a feladatai megvalósításában együttműködik állami szervekkel,
szolgáltató intézményekkel, közérdekű egyesületekkel és más alapítványokkal, gazdálkodó
szervezetekkel.
A Közalapítvány nyitott, amelyhez bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, intézmény csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány
megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg
bármilyen más vagyonrendeléssel támogatni kívánja. A közalapítvány közhasznú céljainak érdekében
adományokat gyűjthet.
A Közalapítvány 2012. október 31-étől – a fentiek szerinti – új kuratóriumi összetételben fejti ki
közhasznú tevékenységét.

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány.
Az alapítvány adószáma: 18153550-1-42
Köszönjük!

KŐBÁNYA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Bejegyző végzés száma: 12.Pk.65.158/1991/24
Bankszámlaszáma: 11710002-20083887
A kuratórium tagjai:

Tóth Béla elnök
Matkó Ottó tag
Lados Józsefné tag
Demeter Gyula tag
Vincze Sándor tag

Felügyelő Bizottság tagjai:

Sárréti Zoltán elnök
Tóth Balázs tag
Horváth Krisztián tag

A Közalapítvány célja: A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 3. és
4. §-ában előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény III. fejezetében meghatározott helyi önkormányzati feladatok támogatása révén
közhasznú tevékenységet lát el, amely megfelel a törvény 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú
tevékenységek közül az alábbiaknak:
 gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
 emberi és állampolgári jogok védelme,
 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
 bűnmegelőzés és áldozatvédelem.
A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyoni jellegű támogatással, illetve egyéb vagyoni
értékű felajánlással bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, intézmény
csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat vagyoni
hozzájárulással támogatni kívánja. A Közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a
csatlakozáshoz feltételeket nem szabhat. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A
közalapítvány közhasznú céljainak érdekében adományokat gyűjthet.
A Közalapítvány e közcélok megvalósítása érdekében – 2012. május 17-étől a fentiek szerinti, új
kuratóriumi összetételben – fejti ki közhasznú tevékenységét.

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt!
Az alapítvány adószáma: 19660877-1-42.
Köszönjük!

NAGYBERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK KŐBÁNYÁN
2013. március 20-án került sor az Árkád II. átadására.
Kőbányán
működik
Magyarország
legnagyobb
kiskereskedelmi komplexuma, 300 új munkahely jött
létre Kőbányán. A 68 ezer négyzetméteres, összesen
mintegy 200 üzletet magába foglaló bevásárló
központban körülbelül 1600 autó parkolhat egyszerre.
Az Árkád fejlesztői a Kroó György Zene- és
Képzőművészeti Iskola Alapítványának 3 millió forintot
adtak át a megnyitóünnepségen.

Alapkő letételre is sor került a Bosch Kutató-, Fejlesztő Központjának Gyömrői úti
telephelyén. Az I. ütem építkezése lezárult, és elindult a II. ütem építkezése, mely várhatóan
2016-ban zárul, ezzel befejeződik a Bosch telephely fejlesztése. A jelen tervek szerint 1400
mérnök fog dolgozni a Gyömrői úton, többségében, mintegy 90%-ban magyar mérnököket
kívánnak alkalmazni.
A Gergely utcában lévő Fiorentini Hungary
Kft. – amely, az olasz Pietro Fiorentini által
gyártott gáznyomás-szabályozókat felhasználva állítja elő a hosszú élettartamú
állomásait – új gyárcsarnokot épített, ezzel a
világszínvonalú gáznyomás-szabályozókat és
napkollektorokat gyártó cég közel 50 új
munkahelyet hozott létre Kőbányán.

A Kada Mihály Általános Iskola területén, a Kőbányai Darazsak SE közreműködésével épülő
kosárlabdacsarnok Zsíros Tibor mesteredző nevét viseli. A 100 fős lelátóval ellátott csarnok
bruttó összértéke 526 millió forint, melyből 368 millió forintot társasági és nyereségadóból
finanszíroznak, a 158 milliós önrészt pedig az Önkormányzat biztosítja. A Zsíros Tibor
Akadémia nemcsak minőségi utánpótlás-nevelést, hanem a régióban sportolni vágyók részére
is lehetőséget kíván biztosítani.
Régi adósságot törlesztett az önkormányzat,
hiszen egy évtizedes probléma oldódott meg a
Vásárló
utcában
felállított
nyilvános
illemhellyel. A 100 forint bedobásával működő
toalett emellett a mozgáskorlátozottak által
szükségesnek tartott követelményeknek is
megfelel. A közeljövőben további illemhely
telepítését is tervezi az Önkormányzat,
tekintettel az illemhely sikeres lakossági
fogadtatására.

KIEMELT PROJEKTEK
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. A pályázat
teljes költségvetése: 1 179 724 900 Ft, amelyből az
elnyert támogatási összeg: 929 590 435 Ft, önerő:
178 407 090 Ft.

A Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs pályázata alapján két év áll
rendelkezésre az elnyert támogatás felhasználására, ezáltal a Kis-Pongrác lakótelep
megújítására.

KÖZOP 5.5.0 azonosító számú pályázati támogatási szerződés aláírásával több mint 270 millió
forintos támogatást nyert el Önkormányzatunk a Liget tér intermodális csomópont
tervezésére. Ezzel az átalakítással a környéken élők életminősége és az erre közlekedők
közérzete is jelentősen javulna, a tervek szerint nagy zöld felületek kerülnének kialakításra a
téren, melyeket a gyalogosok vehetnének birtokba.
Budapest Főváros Önkormányzata által TÉR KÖZ
elnevezésű, városrehabilitációs programok
támogatására kiírt pályázaton – 61 benyújtott
pályázat közül 28 kerületi projekttel együtt –
Önkormányzatunk 516 millió forint összegű
támogatást fordíthat az Újhegyi sétány átfogó
megújítására, melynek köszönhetően a lakótelep
főutcája teljes egészében megszépül. A projekt teljes
összege 713 millió forint, melyből a 196 millió forint
összegű önrészt Önkormányzatunk biztosítja. A
projekt megvalósítására várhatóan 2014-2015.
évben kerül sor.
Önkormányzatunk még tavaly ősszel kezdeményezte
Budapest Főváros Önkormányzatánál a természeti
kincsekben gazdag Felső-rákosi rétek helyi
jelentőségű
védett
természeti
területté
nyilvánítását. A vonatkozó fővárosi rendelet
módosítása várhatóan még decemberben a Fővárosi
Közgyűlés elé kerül.

BERUHÁZÁS, INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 2013-BAN
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tavaly megkezdett sikeres intézményfejlesztési sorozata újabb állomáshoz érkezett, melynek keretében összesen 95,5 millió
forintot fordított az Önkormányzat az intézmények karbantartására és felújítására.
Ezen a nyáron a Gépmadár Óvoda és a Fecskefészek Bölcsőde átfogó fejlesztésére is sor
került. Az épület energetikai fejlesztésének költségét a KEOP (Környezet és Energia Operatív
Program) keretében uniós forrás biztosította. A beruházás keretében sikerült az összes
homlokzati nyílászárót kicserélni, a lapostető víz- és hőszigetelését felújítani, elvégezni a
homlokzat utólagos hőszigetelését, valamint megvalósítani a radiátorok szelepcseréjét. Ehhez
kapcsolódóan, az Önkormányzat finanszírozásában sor került a vizesblokkok, a teraszok
burkolatának és az épület körüli járdák felújítására 30 millió forint értékben. Mindennek
köszönhetően szeptemberben már korszerűbb, energiatudatos épületbe érkezhetnek a
bölcsődések és az óvodások.

A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola hangversenyterme is megszépült.
A legkisebbek számára a játszótéri eszközök fejlesztésére, a Gesztenye Óvoda, a
Kincskeresők Óvoda és a Csupa Csoda Óvoda vizesblokkjainak felújítására, a Cseperedők
Bölcsődében a lapostető és a konyha felújítására szintén sor került (ez utóbbi 15 millió forint
összegben).
Összesen 26 millió forint összegben került sor a Keresztury Dezső Általános Iskola és a
Harmat Általános Iskola vizesblokkjai egy részének felújítására.
Az Önkormányzat idén 10 millió forint összegben fejlesztette az Újhegyi Uszodát, továbbá egy
energetikai korszerűsítési pályázat kapcsán közel 70 millió összegű támogatáshoz jut az
intézmény.
A Sibrik Miklós úti volt általános iskola tornatermének hasznosítása érdekében helyreállítási
és átalakítási munkákra került sor, közel 13,5 millió forint összegben.
Önkormányzatunk sikerrel indult és vett részt a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása
tárgyú pályázaton, melynek keretében a Szent László téren Lechner Ödön emlékét őrző
szoborcsoport kerül felállításra a jövő tavasszal. A bronzból és mészkőből készülő
szoborcsoport Zsemlye Ildikó szobrászművész alkotása lesz. A pályázat összköltsége
11,3 millió forint, amelyhez 5 millió forint támogatást nyert el az Önkormányzat. A
szoborcsoport elkészítésének határideje 2013. március 31. A szoborcsoport felállításával a
Szent László tér környezetrendezésére is sor kerül.

JÁTSZÓTÉR-, SPORTPÁLYA-ÉPÍTÉS
A Kőbányai Önkormányzat ez év tavaszán sikerrel
pályázott az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
Országos Labdarúgó Pályaépítési Programján,
melynek eredményeként új műfüves focipálya és
sportudvar épült a Szent László Általános
Iskolában Kőbányán, a Liget utca 13. szám alatt.
A Kőbányai Önkormányzat
és
az
MLSZ
beruházásában elkészült új létesítmény a “Liget
Grund” nevet kapta.

A pályaépítési munkálatok 25 millió forintba kerültek, a költségek 70 százalékát az MLSZ, 30
százalékát a Kőbányai Önkormányzat finanszírozta. A közös beruházás költségvetését
a Kőbányai Önkormányzat további 23 millió forinttal egészítette ki, ennek köszönhetően az új
műfüves pálya mellett egy új futópálya és kerítés épült, az általános iskola tűzfala pedig
szigetelést és új vakolatot kapott, továbbá sor került a sportudvar teljes területének
füvesítésére és cserjéket ültetésére.

A Liget Grund-ot délelőttönként a kőbányai Szent László Általános Iskola diákjai, délután
a Bozsik-programban részt vevő kőbányai egyesületek, esténként, 18 órától pedig
pályabérlők használhatják, kivilágítás mellett. A létesítmény természetesen hétvégi
sportrendezvényeknek is otthona lesz!

A Liget Grund igazi színfoltja az Aranycsapatot megörökítő óriási falfestmény, mely
az Aranycsapat idén 60 esztendős dicsőségének állít méltó emléket, a 6:3-ra megnyert,
otthonukban addig veretlen angol csapattal játszott meccs felejthetetlen eredményének,
példát mutatva ezzel a jövő generációjának.

ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS
Az idén összesen 40 millió forintot fordított Önkormányzatunk az útfelújításra. Az útfelújítási
program keretében megújult az Erdősi utca, a Harmat utca a 172-188. belső útja, a Bányató
utca 2-10. belső útja, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. belső útja.

Járdaépítés keretében közel 800 m2 járdaszakasz, kevesebb mint bruttó 8,5 millió forint
összegben került felújításra. Ennek során új burkolatot kapott a Bihari utca 5/a-b-c-d szám
előtti járdaszakasz, a Füzér utca 50., a Rákosvölgyi utca páros oldal Nemes és Paprika utca
közötti szakasza, valamint a Sibrik Miklós út páros oldal a Mádi és Harmat utca közötti
szakaszon.

Akadálymentesítés, balesetveszély-elhárítás
Az Okmányiroda környezetében az összes járda akadálymentesítésére került sor az év elején
közel bruttó 1,1 millió forint összegben. Folytatódott az Újhegyi sétányon a balesetveszélyes
lépcsők felújítása a Szövőszék u. 20. számnál, a Lenfonó utca 17. számnál és a Gyógyszertárnál,
további öt helyszínen pedig a lépcsők csúszásmentesítésére került sor, melyek költsége
összesen bruttó 2,5 millió forint volt.

Új akadálymentes bejáratot kapott a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ. A
most épített feljárónak köszönhetően a Központ már a parkoló oldaláról is akadálymentes
megközelítést tesz lehetővé a babakocsival érkező kisgyermekes családoknak és a
mozgásukban korlátozott látogatók számára.
A Gyakorló utcai fizetőparkoló övezet bevezetése kapcsán Önkormányzatunk összesen
123 millió forint összegű beruházással újította fel a régi parkolókat, alakított ki új
parkolóhelyeket, valamint szerelt fel parkolóórákat, továbbá ügyfélszolgálati irodát hozott
létre. A beruházással közel 140 új parkolóhely létesült a területen. Kapcsolódó fejlesztés
keretében az ÁRKÁD 2 üzletközpont bővítéséhez kötődően a cég a Gyakorló közben és a
Gépmadár utcában alakított ki közcélú parkolót. Felújításra került továbbá – a beruházóval
kötött település-rendezési szerződés alapján – a Gyakorló köz útburkolata, valamint a járda- és
a térburkolat, továbbá kerékpárút és hozzá tartozó kerékpártároló is épült, illetve kerékpáros
összeköttetés létesült a Kerepesi út – Füredi út között. Az üzletközpont bővítésekor intenzív
zöldfelületeket telepítettek, valamint az épületben lévő parkoló területén kedvezményes
éjszakai parkolás lehetősége kerül bevezetésre a lakosság részére 2014. évben. Ugyancsak
településrendezési szerződés keretében, egy másik fejlesztő és az Önkormányzat
együttműködésében a Gyakorló u. 3-5. szám előtti közterületen további parkolóhelyek
létesültek.

CSATORNÁZÁS, KÖZMŰVEK
Csatornázás
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (a továbbiakban: BKISZ) projekt
keretében a beépítéssel rendelkező csatornázatlan kerületi lakóterületek szennyvízelvezetését kívánja a Kőbányai Önkormányzat megoldani a Budapest Főváros Önkormányzata
közreműködésével igénybe vehető európai uniós támogatással. Ez Önkormányzatunk részéről
kismértékű, 6%-os hozzájárulást igényel, amelyre a Képviselő-testület 9 millió forintot
biztosított. A beruházás célja Kőbányán a lakosságszámra vetített csatornázottság
(szennyvízelvezetés) szintjének növelése. A BKISZ projekt olyan jelentős környezetvédelmi
beruházás, amely 16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km szennyvízcsatorna
megépítésével, mintegy 14 ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a közműves
szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős
javulását eredményezi. 2013-14-ben a projekt keretében összesen 1875,5 fm hosszban épül ki
a szennyvízcsatorna.

Csapadékvíz-elvezetés
Az évek óta húzódó megoldatlan problémát jelentő – az esőzés esetén megálló, pangó víz
kialakulásának megakadályozására – csapadékvíz elvezetése történt meg a Székfűvirág utca
7. számnál (a CBA áruház környezetében), a Dorogi utca és a Váltó utca egy-egy szakaszán,
összesen bruttó 12,8 millió forint összegben.

Közvilágítás
Megvalósult a Váltó utca – Rákos-patak kereszteződésének közvilágítása, érintve a Pilisi utcai
játszóteret is, továbbá az Újhegyi sétány 16. számú épület két oldalán a lépcsők és parkoló
megvilágítása, valamint a Szárnyas utcában került még egy világítótest elhelyezésre összesen
közel 8 millió forint összegben.

Utasváró-pavilonok
Önkormányzatunk megállapodást kötött a kerületi tulajdonú ingatlanokra telepített utasvárópavilonok üzemeltetésével, rendben tartásával kapcsolatban az EPAMÉDIA Zrt.-vel. A
megállapodás keretében lehetőségünk nyílik a lakossági igényeket teljesítve új, korszerű
esőbeállók telepítésére is. Az első ilyen, ülőhellyel is ellátott, új pavilon a Kozma utcai
körforgalomhoz került kihelyezésre, még a Halottak napja előtt.

KÖRNYEZETVÉDELEM
Tavasszal és ősszel is megrendezésre került kerülettakarítási és hulladékgyűjtési akció több
helyszínen (a városszéli telepen, a Mélytó környékén, a Városközpontban, a Veszprémi utca, Halom
utca környékén). Az akcióban 10 iskola több száz diákja mellett számos kerületi polgár vett részt.
A Föld Napja hulladékgyűjtési és takarítási akció
2013. április 20-án, szombaton a lakosság részére,
majd április 22-én, hétfőn az iskolások részére
került megrendezésre a Kőbánya Kertvárosban, az
Újhegyi lakótelepen, a Hangár utcai erdőben és a
városközpontban a Veszprémi utca környékén. Az
akcióban 10 iskola több száz diákja mellett számos
kerületi polgár vett részt. Kőbánya Kertvárosban
több mint 30 fő, a Büntetés-végrehajtási Intézetből
20 fő csatlakozott a lakossági szemétgyűjtéshez.

2013. szeptember közepén a CIKK Egyesület, a
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT, a
kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács,
valamint
további
civil
szervezetek
közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat
támogatásával, a takarítási világnaphoz
kapcsolódóan tisztasági akciót szervezett
Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák
udvarain, illetve környezetében. A takarítási,
szemétszedési akcióban mintegy 900 diák, a
papírgyűjtésben pedig 3 285 diák összesen 72
ezer kilogramm papírt gyűjtött össze.

Virágot a szemét helyére akció keretében a korábbi időszakban szemetes helyszíneken
virágpalánták ültetésével tette szebbé a környezetet az Önkormányzat.
Az akció keretében megújuló helyszínek:
a Mádi utca – Zsombék utca
sarok, a Mádi utca – Harmat
köz sarok, a Bihari út –
Balkán utca sarok és a Gutor
tér.

Virágos Kőbánya közterületi virágültetési akció keretében egynyári virágokkal az alábbi
közterületek újultak meg: a Kőrösi Csoma sétány több helyszínen, a Polgármesteri Hivatal
előtti terület, a Balkán utca, az Újhegyi sétány több helyszín, a Mádi utca – Gitár utca
körforgalom, a Csősztorony körforgalom, a Kozma utcai temető előtti terület, a Kápolna téri
körforgalom, a Bányató utca – Tavas utca körforgalom, a Kőér utca – Óhegy utca körforgalom.

A nyári munkák során az Újhegyi tó környezete és ezzel egy időben a Tégla Múzeum is
megújult. Ezzel a területtel vett részt Önkormányzatunk a „Virágos Magyarországért”
pályázaton. A nyáron idelátogató zsűri nagyra értékelte az itt elvégzett munkát, de megnézte a
tavaly felújított Kőrösi Csoma sétány állapotát is. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a zsűritagok
arról, hogy a sétány milyen szép állapotban van.

Összességében a környezetvédelem területén a fő hangsúlyt a parlagfű és gyomok elleni
védekezés mellett idén is a kerületszépítési akciókra helyezte Önkormányzatunk. Munkánk
során napi kapcsolatot tartunk a kerületi zöldfelületek kezeléséért felelős KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.-vel, valamint Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. A közösen kialakított
lakossági bejelentésekkel kapcsolatos eljárási rendet az alábbi zöldszám segíti.

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
lakossági bejelentésekre szolgáló, ingyenesen
hívható zöldszáma:
06-80-565-378, e-mail címe:
bejelentes@kokertkft.hu!

A SZÁMOK TÜKRÉBEN
Népességi adatok
Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013. október 29.
Év

Születés
1343 fő
1550 fő
1713 fő
1661 fő
1718 fő
1865 fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Év

2011
2012
2013. október 29.

Lakosságszám
74 599 fő
75 470 fő
75 760 fő
73 981 fő
74 467 fő
74 298 fő
74 011 fő
Esemény
Házasság
275
272
254
207
197
191

Halálozás
1500 fő
1502 fő
1605 fő
1539 fő
1643 fő
1692 fő

Magyar
melyből
állampolgársági egyszerűsített
esküt tett
honosítási
eljárásban
401 fő
396 fő
433 fő
420 fő
263 fő
252 fő

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói
2013. év első felében jelentős átszervezések történtek a kerület szervezeteinél, 2013. január
elsejétől a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az oktatási intézmények a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeivé váltak, az
általuk használt vagyon az Intézményfenntartó Központ használatába került, valamint szintén
január elsejével megkezdte működését a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi
Hivatala.
Az átszervezések következtében jelentősen csökkent az éves költségvetés előirányzatának
főösszege, azonban örvendetes, hogy 2013. évben hitel bevonására nem volt szükség.

Éves költségvetés
előirányzata
- ebből saját
forrás
- ebből külső
forrás

2011. év

2012. év

2013. év

20 145

17 036

14 081

19 249

16 803

14 081

896

233

-

Bevételek előirányzata
Intézményi saját bevételek
Közhatalmi bevételek
összesen
Lakbér és lakóház-kezelési
bevétel
Ingatlan eladások
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett
pénzeszközök + kölcsön
visszatér.
Finanszírozási bevételek
Pénzmaradvány +
visszatérülés
Önkormányzat bevételei
Központi állami támogatás
Egészségbiztosítási
támogatás
Központi költségvetésből
nyújtott támogatás

2011. év
1 005

2012. év
1 016

2013. év
1 000

9 284

8 826

7 799

925

796

601

650

83

163

263

151

321

201

259

378

896

233

0

3 307

1 997

1 107

16 531
3 269

13 361
3 355

11 369
2 404

345

320

308

3 614

3 675

2 712

Az önkormányzat bevételeit vizsgálva megállapítható, hogy alapellátások emelkedő
színvonalát, a város- és lakásgazdálkodási, illetve az intézményi beruházási-felújítási feladatok
ellátását csökkenő központi támogatás mellett kell biztosítani.

2011.
év

2012.
év

2013.
év

13 626

12 803

10 431

750

649

525

1 166

907

929

Felhalmozási célú
pénzeszköz-átadás +
kölcsön

534

427

138

Beruházási kiadások
összesen

2 426

663

524

Felújítások összesen
Tartalékok (általános és
céltartalék)

815

752

485

544

528

605

Finanszírozás kiadásai
Előző évi pénzmaradvány
átadása

246

248

430

38

59

14

Kiadások előirányzata
Intézményi működési
kiadások
Társadalmi és
szociálpolitikai juttatás
Külső szervezetek
támogatása (műk.)

Az önkormányzat kiadásainak jelentős részét képezik az intézményi működési kiadások,
amelyek a kerület szinte minden korosztályának részére ellátást, vagy szolgáltatást nyújtó
intézményekhez kapcsolódnak, így a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános iskolákhoz, gyermek
jóléti központhoz, valamint az idős klubokhoz és nem utolsó sorban a kulturális és sport
intézményekhez.
Az adóbevételek alakulása

Építményadó
Telekadó
Gépjárműadó
Idegenforgalmi adó
Pótlék
Bírság
Összesen:

2013. évi
2013. évi
előirányzat
I.-III. negyedéves
(eFt-ban)
teljesítés (eFt-ban)
2 630 000
2 617 995
460 000
699 305
230 000
132 354
20 000
16 179
33 000
17 773
1 500
652
3 374 500
3 484 258

Teljesítés
%-os aránya
99,54
152,02
57,54
80,89
53,85
43,46
103,25

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben is úgy
döntött, hogy az idegenforgalmi adó, valamint az építmény- és telekadó adómértékét
változatlan mértékben hagyja. 2009. év óta adóemelés a X. kerületben képviselő-testületi
döntés értelmében nem történt.

A gépjárműadó adómértékének meghatározása központi szabályozással, törvényi szinten
történik.
Végrehajtási cselekmény

Inkasszó
Bérletiltás
Nyugdíj letiltás
Gépjármű forgalomból
történő kivonása
Végrehajtási jog bejegyzés
Végrehajtási értesítés
Felhívás

Darabszáma Az összeg, amelyre Az ebből beszedett
a behajtást
összeg (eFt)
megindítottuk
(eFt)
938
729 219
12 815
704
75 736
8 066
67
3 631
1 425
268
86 434
579
1
1102
1422

23 095
156 776
121 403

0
3 311
6 497

A Hatósági Iroda ügyiratforgalmi statisztikája

Anyakönyv
Birtokvédelem
Lakcímrendezés
Hagyaték
Ipar, kereskedelmi ügyek
Építéshatósági és
környezetvédelmi ügyek
Közlekedéshatósági
ügyek
Közterület-használati
ügyek
Adóhatóság
Közterület-felügyelet
Irodavezető ügyei

2013. január 1. és 2013. október 29. közötti időszakban
Ügyiratforgalom Ügyiratforgalom
főszám (db)
alszám (db)
296
16
118
212
415
867
1677
1819
1169
1207
1518
3466
293

333

491

840

13 695
2134
46

23 417
858
68

Az önkormányzati ingatlanállománya
A 106 db önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és a 249 db társasházi tulajdonú
ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma a 2013. január 1-jei állapothoz
képest csökkent. A csökkenés oka, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzat 15 db lakást
törölt a lakásállományból. Lakáselidegenítés ebben az időszakban 10 db volt. Ezen belül 1 db
önkormányzati ingatlan is eladásra került, melyben korábban 5 db lakás volt.
A nem lakás célú helyiségek száma 23 darabbal csökkent. Az állomány csökkenése a
helyiségek értékesítése miatt következett be.
A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb
ingatlanok) darabszámának alakulását a következő táblázat mutatja:
2013. I. félévi zárási adatokkal (db)
MEGNEVEZÉS

2013.01.01-jei
ÁLLAPOT

2013.06.30-ai ÁLLAPOT

Önkormányzati tulajdonú
lakások összesen

2 488

2 463

 önkormányzati tulajdonú
ingatlanban lévő lakások

1 196

1 187

1 292

1 276

1 988

1 965

 társasházi tulajdonban
lévő önkormányzati
lakások
Önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiségek
és
egyéb
ingatlanok
összesen

A hátralékos bérlőkkel szemben – a hátralékok eredményes behajtása érdekében – a szükséges
lépéseket az Önkormányzat megtette, ami alapján összesen 247 db peres eljárás, 47 db felszámolás,
16 db fizetési meghagyás és 435 db végrehajtási eljárás van folyamatban.

Településképi véleményezés
A településképi véleményezés során 2013. május 1-jétől 34 kérelem érkezett, a beérkezett
tervek az alábbi megoszlás szerint kerültek elbírásra:
24 kérelem
engedélyezésre –feltétel nélkül - javasolt
4 kérelem
Engedélyezésre – feltétellel - javasolt
3 kérelem
engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi
illeszkedési követelményeknek)
3 kérelem
folyamatban lévő ügy
A beérkezett kérelmek közül a rendelet alapján a Kőbányai Tervtanács 4 tervet tárgyalt és
javasolt engedélyezésre, illetve átdolgozásra.

Egészségügyi ellátás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Egészségügyi praxisok száma
Felnőtt háziorvosi ellátás
38 háziorvos
Házi gyermekorvosi ellátás
14 háziorvos
Felnőtt fogorvosi ellátás
12 fogorvos
Gyermek fogorvosi ellátás
5 fogorvos
Területi védőnő
23 védőnő
Iskolai védőnő
9 védőnő
Iskola- és ifjúsági ellátás
4 iskolaorvos
Szájsebészeti ellátás
2 szájsebészeti praxis
Fogászati röntgen
2 fogászati röntgen praxis

2013. évben 2 alkalommal került sor gyógyászati segédeszköz támogatás iránti pályázat
kiírására. Összesen 53 pályázat érkezett és 2 655 395 Ft támogatás kifizetéséről döntött a
Képviselő-testület. A legtöbben szemüveg, hallókészülék és gyógycipő megvásárlásához kérték
az önkormányzat támogatását.

A Humán Iroda ügyiratforgalmi statisztikája:
2013. január 1. és 2013. október 29. közötti időszakban

A szociális ügy típusa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Lakásfenntartási támogatás
Temetési segély
Köztemetés
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Méltányossági közgyógyellátás
Adósságkezelési szolgáltatás
Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére kiadott igazolások
Aktív korúak ellátása
Étkezési hozzájárulás
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás
Hatósági bizonyítványok
Más hatóság megkeresésére
készített környezettanulmányok

Iktatott
ügyiratok
száma
1 607
1 583
173
575
115
3 413
1 284
383
16
4 600
63
2 158
62
348

A kőbányai foglalkoztatás elősegítése 2013-ban

Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a
Munkaügyi Központ kiközvetítésével):
 téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről):
14 fő január–február,
 közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában:
65 fő március–június, július–szeptember,
 közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában:
10 fő március–december,
 közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában:
25 fő június–december,
14 fő július–december,
 közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában:
55 fő november-december.
A közfoglalkoztatottak számának alakulása a 2013. évi tervadatokhoz képest 69,3%-os
növekedést mutatott. A 114 fő közfoglalkoztatott helyett 193 fő részére biztosított
munkalehetőséget az Önkormányzat a közfoglalkoztatásban.
Egyéb támogatott foglalkoztatások


TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről):
8 fő január – április,



Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációs projekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről):
10 fő január – május.
A Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációs projekt foglalkoztatás egyéves időtartamú
támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június 1-jétől megkezdődött az
ötéves, az ESZA-ból nem támogatott – alkalmazotti – továbbfoglalkoztatási időszak.



A LÉLEK programhoz tartozó foglalkoztatás támogatott időszaka 2012. december
31-én befejeződött. 2013. január és február hónapban a programban résztvevők
alkalmazottként, márciustól kezdődően közfoglalkoztatott státuszban dolgoznak a
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-nél.

A 2013. évi téli közfoglalkoztatás terve (2013. november – 2014. április):
180 fő munkavégzés és képzés novembertől áprilisig,
109 fő képzés és munkavégzés decembertől áprilisig,
90 fő munkavégzés január és február hónapban.

Jegyzet

Készült
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 28-ai közmeghallgatására.

