
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

il(\ . szám ú előterjesztés 

a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról, 
és a 2014. évi Intézkedési Tervről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbánya környezeti állapotának felmérése, valamint értékelése, a környezeti problémák súlyosságának 
mérlegelése, beavatkozási javaslatok és programfeladatok elkészítése eredményeként született meg 
Önkormányzatunk megbízásából a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Programja a 2009-2014. évekre" című dokumentáció. 

A programalkotás figyelembe vette a tervezett Nemzeti Környezetvédelmi Program III. (2009-2014) című 
dokumentumban, a Fővárosi Környezetvédelmi Programban, a Közép-Magyarországi Régió Területi 
Hulladékgazdálkodási Tervében, a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Programban megfogalmazott, a 
kerület szempontjából fontos célkitűzéseket és intézkedéseket 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése, 
valamint 48/F. § (l) és (2) bekezdése alapján megkeresett szakhatóságok állásfoglalását beépítve a 
Környezetvédelmi Programot a Képviselő-testület 1900/20 l O. (VIII. 26.) határozatában elfogadta. 

A "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2009-2014. 
évekre" című dokumentációban megjelenített "5. 15. Környezetvédelmi Program (2009-2014) pontjainak 
összefoglalása" című fejezetben foglalt programpontokkal összhangban elkészült- a Főépítészi Csoport, 
a Városüzemeltetési Csoport, a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., valamint a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatásának felhasználásával- a 2013. évben elvégzett feladatokról és azok 
költségeiről szóló beszámoló, valamint a 2014. évben várható feladatokat tartalmazó intézkedési terv, 
amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. Az Intézkedési Tervben szereplő valamennyi feladat a 
megjelölt felelősökkel egyeztetésre került. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2013. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 
kerület esztétikai és környezeti állapota javult. A feladatok pénzügyi fedezetét - a pályázatok során 
elnyertek me ll ett - a 2013. évi önkormányzati költségvetés biztosította. Mind a beszámoló, mind az 
intézkedési terv tartalmaz olyan feladatokat is, amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordításokat. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 
l. mellékletében foglalt határozatot. 

l,, 

Budapest, 2014. március ,;1U" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ... ... )határozata 
a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 

és a 2014. évi Intézkedési Tervről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2013. évi Intézkedési Tervének beszámolóját az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2014. évi Intézkedési Tervét az l. melléklet szerintjóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. december 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 



1. melléklet a …/2014. (… …) KÖKT határozathoz 

Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 
2014. évi intézkedési terve 

 
 
A 2014. évi intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014. évekre című dokumentációban  
meghatározott „A 2009-2014 évekre szóló kerületi környezetvédelmi célok és programtervezet” 
című fejezetben foglaltaknak. Jelen intézkedési tervben szereplő sorszámok megegyeznek a fejezet 
sorszámaival. A tervben megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényelnek pénzügyi 
ráfordításokat, vagy nincs külön forrás elkülönítve. 
  

TERVEZETT FELADATOK 
FELADATRA 
TERVEZETT 
ÖSSZEG (Ft) 

FELADATOK 
VÉGREHAJTÁSÁÉRT 
FELELŐS, HATÁRIDŐ 

1. Levegőtisztaság-védelem 

1.1 Szmogriadó  
(Tájékoztatási vagy riasztási fokozat 
elrendelése esetén a lakosság 
folyamatos tájékoztatása, valamint az 
avarégetés ellenőrzése) 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

1.2 A környezetvédelmi 
felügyelőséggel egyeztetve a 
légszennyező pont-források 
folyamatos aktualizálása  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

2. Vizek-vízhasználat 

2.1 Rákos-patak menti területen 
folytatott kábelégetésekből eredő 
szennyezések felszámolása a 
társhatóságokkal 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

2.2 Felső-rákosi réteken 
fokozottabb ellenőrzés a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
bevonásával 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: - Érintett Irodák 
              - Mezei Őrszolgálat 

2.3 A Fővárosi Közgyűlés által a 
Felső-rákosi rétek kijelölt védett 
területei kezelésének, feladatainak 
nyomonkövetése 

 
Határidő: 2014. december 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

2.4 Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése  
(gázleszívó rendszer üzemeltetése, 
előírt környezetvédelmi vizsgálatok 
elvégzése, növénygondozás, őrzés 
stb.) 

90 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
              Zrt. 

2.5 Gergely-bányával kapcsolatos 
rendkívüli feladatok elvégzése 
(a környezetvédelmi felügyelőség 
határozata alapján beavatkozási és 
kármentesítési monitoring terv) 

50 000 000 
(költségvetési fedezettel 

nem rendelkező) 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
              Zrt. 
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2.6 Kerületi locsolókutak 
engedélyezése 
 
 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

2.7 Ipari vízhálózat hasznosításának 
megvizsgálása 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport 

3. Szennyvízkibocsátás-Kommunális létesítmények 

3.1 Illegális rákötések csökkentése, 
és a jogszabálytól eltérő 
szennyvízkezelés feltárása, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság felé 
történő jelzése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

3.2 Rendőrséggel egyeztetett 
címeken közvilágítás kiépítése  

19 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő  
              Zrt. 

3.3 Nyílt csapadék elvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő igény szerint) 

Tervezett 
zöldkarbantartási keret 

összesen: 
Lakás: 8 000 000 

Nem lakás: 11 000 000 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
              Zrt. 

3.4 A közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eltakaró fák 
koronájának megmetszése 
(ha özönnövény, akkor teljes 
kiirtása) 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Kőkert Kft. 

4. Föld és talaj 

4.1 Hálós térburkolatok 
kialakításának ösztönzése 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

4.2 Talajszennyező 
környezethasználók kiszűrése 
érdekében ellenőrzések lefolytatása, 
szükség esetén az illetékes hatóság 
felé intézkedés kezdeményezése 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5. Élővilág, táj, épített környezet 

5.1 A 2015-2019. évekre vonatkozó 
Kerületi Környezetvédelmi 
Program elkészítése és elfogadása  

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.2 A fás szárú növények pótlásáról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.3 Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési Cso-



 3

közterületek állapotának fejlesztése port és Kőkert Kft.,  

5.4 Faültetési Program folytatása  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

5.5 Faültetés  
(a kerület több pontjára 591 db fa 
elültetése) 

30 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

5.6 Száraz fák felmérése és kivágása 
a közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. és  
Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport  

5.7 Tuskómarás a közterületen  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.8 Környezetvédelmi Alapból 
fapótlások, az elültetett fák 
fenntartása 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.9 Növényosztási akció a lakosság 
számára 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

5.10 „Tiszta udvar, rendes ház 
2014.” és „Tiszta, rendezett 
Kőbányáért 2014.” és „Virágos 
Kőbányáért” pályázatok 
lebonyolítása 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport 

5.11 „Virágot a szemét helyére!” 
akció 

 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.12 Balogh János Országos 
Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny támogatása 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport 

5.13 „Virágos Magyarországért” 
pályázaton való részvétel 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

5.14 Kis-Pongrác telep zöldfelület 
megújítása, játszótér felújítása, 
felnőtt játszóeszközök kihelyezése 

288 020 760 
(85%-ban támogatott, 

15% önerő: 43 203 114)

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

5.15 Játszótér felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési Cso-
port és Kőkert Kft. 

5.16 Játszószerek karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési Cso-
port, Kőkert Kft. 
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5.17 Játszótéri koncepció 
felülvizsgálata 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési Cso-
port, Főépítészi Csoport és 
Kőkert Kft. 

5.18 Ivóvíz kutak kihelyezése 
parkok, játszóterek területén  

 
Határidő: 2014. július 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.19 Kőrösi Csoma sétány és 
Újhegyi sétány karbantartása 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.20 Mélytó szökőkút üzemeltetése  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.21 Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.22 Növénykazetták felújítása a 
Városközpontban 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.23 Parki vízhálózat karbantartása  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

5.24 Parki berendezési tárgyak 
javítása és kihelyezése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
meltetési Csoport 

5.25 Október 4. – „Állatok 
világnapja” alkalmából 
kutyafuttatók népszerűsítési akciói 

 
Határidő: 2014. október 30. 
Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
meltetési Csoport 

5.26 Kutyaszépségverseny 
lebonyolítása két fordulóban 

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
meltetési Csoport 

5.27 Kutyaürülék gyűjtők 
üzemeltetése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 



 5

5.28 Kerületi ebnyilvántartás 
véglegesítése 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.29 Köztéri szemetesek kihelyezése  
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft.  

5.30 Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt  
minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.31 Beépítések és 
területfejlesztések értékelése 
környezetvédelmi és tájvédelmi 
szempontból 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.32 ERECO Zrt. által a 
telephelyén elvégzett 
növénytelepítés II. üteme keretében 
elvégzett munkálatokról beszámoló 

 
Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

5.33 Lechner Ödön szoborállítás és 
környezetrendezés 

16 500 000 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.  

6. Környezet-egészségügy 

6.1 A „Föld napja” keretében 
takarítási és hulladékgyűjtési akció 
a lakosság részvételével, a kerületi 
iskolák részére (virágosztás az 
akcióban résztvevőknek) 

 
Határidő: 2014. április 22. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

6.2 A „Takarítási Világnap”-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesülettel 
közösen takarítási és papírgyűjtési 
akció lebonyolítása 

 
Határidő: 2014. szeptember 21. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

6.3 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 
Zrt. bevonásával 

 
Határidő: 2014. október 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft. 

6.4 Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő igény szerint) 

Tervezett 
zöldkarbantartási keret 

összesen: 
Lakás: 8 000 000 

Nem lakás: 11 000 000 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és  
Kőkert Kft. 
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7. Hulladékgazdálkodás 

7.1 A Fővárosi Önkormányzat által 
kialakításra kerülő házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés 
támogatása 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport  

7.2 A megmaradó közterületi 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
korláttal való elkerítése 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

7.3 Kisállathulla elszállítása, 
valamint a témában a lakosság 
tájékoztatása 
(újságcikk, honlapon történő kiemelt 
megjelenítés) 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

7.4 Illegális hulladék elszállítása 
közterületekről 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és Városüze-
meltetési Csoport   

7.5 Hulladékkezelő telepek 
időszakos ellenőrzése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

7.6 Kerületi Komposztálási 
Program folytatása a lakosság 
részére 

 
Határidő: 2014. augusztus 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport és Kőkert Kft. 

7.7 Közterületi Komposztáló 
Program bővítése, a meglévő 
komposztálók üzemeltetése 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Csoport 

7.8 Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosítása a lakosság részére 

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Iroda 

8. Környezeti zaj- és rezgésvédelem 

8.1 Lakossági panasz kivizsgálása 
céljából szükség esetén zaj- és 
rezgésmérés végzése 

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

8.2 Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
(zajgátló védőövezet) 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport 
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8.3 A reptér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban bizottsági 
tagként történő részvétel 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

8.4 Ferihegyi repülőtér 
működéséből eredő zajhatások 
csökkentése érdekében egyeztetések 
(hatáskör: Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség és Nemzeti Közlekedési 
Hatóság) 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Polgármester és Építés-, 
Környezet- és Közlekedéshatósá-
gi Csoport 

8.5 Közép-Duna-völgyi 
Környezetvé-delmi és 
Természetvédelmi Felü-gyelőség 
által előírt vasúti zaj-hatások 
csökkentésére zajvédőfal 
kialakításának nyomonkövetése 
(Magyarfalu utca és Zöldpálya utca 
menti 120A jelű vasúti vonalszakasz) 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

9. Energiagazdálkodás, klímavédelem 

9.1 Energetikai célú pályázatok 
készítése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési Cso-
port, Főépítészi Csoport  

10. Környezetbiztonság 

10.1 Gyárlátogatás kihelyezett 
bizottsági ülések keretében 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Főépítészi Csoport, 
Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport,  

10.2 Síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzése 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett takarítási keret 
terhére, a felmerülő igény szerint) 

Tervezett takarítási 
keret összesen: 
Lakás: 38 000 000 
Nem lakás: 9 000 000 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőkert Kft., Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

11. Ipar 

11.1 A pincerendszer 
nyilvántartásának vezetése, 
helyszíni ellenőrzése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

11.2 Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

19 000 000   
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 
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11.3 Ipari vállalatok 
környezetvédelmi jelentéseinek 
ellenőrzése 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

12. Mezőgazdaság 

12.1 Növényvédelem, permetezés 
(A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
kezelésében lévő ingatlanokon a 
2014. évre tervezett zöldterület 
karbantartási keret terhére, a 
felmerülő igény szerint) 

Tervezett 
zöldkarbantartási keret 

összesen: 
Lakás: 8 000 000 

Nem lakás: 11 000 000 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., Kőkert Kft. 

12.2 Magassági gallyazások 
elvégzése 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Kőkert Kft. 

13. Közlekedés 

13.1 Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport 

13.2 Közutak űrszelvény biztosítása  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. és Város-
üzemeltetési Csoport 

13.3 Kerékpárút hálózat fejlesztése  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport és Főépítészi Csoport 

13.4 Isaszegi kerékpáros emléktúra  
Határidő: 2014. április 13. 
Felelős: Érintett Irodák 

13.5 Közműnyilvántartás 
folyamatos felülvizsgálata  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport 

13.6 Járdafelújítás 30 000 000 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.7 Útfelújítások, útépítések 80 000 000 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.8 Kerepesi út – Fehér út – 
Gyakorló u. – Hatház u. által 
határolt terület fizető parkolási 
övezet üzemeltetése 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.9 Parkolóhelyek kijelölése, 
tervezése és kialakítása 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 
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13.10 Parkoló építés: 
- Szárnyas utca, 
- Tavas utca, 
- Harmat köz  

96 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.11 Lavotta lakótelep felújítási 
munkái 

8 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft., Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

13.12 Szárnyas utcai csatorna építés 66 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.13 Óhegy park futópálya 
kialakítása 

40 000 000 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.14 Gyalogos átkelőhelyek 
kijelölése, kialakítása az alábbi 
helyszíneken: 
Balkán utca – Somfa köz – Ceglédi 
út csomópont 

 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Csoport, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

13.15 Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje 

4 000 000 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

 



                 2. melléklet az előterjesztéshez 
 

Kőbánya Környezetvédelmi Program 
2013. évi intézkedési terv beszámolója 

 
A 2013. évi intézkedési terv beszámoló szerkezete megfelel a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2009-
2014 évekre” című dokumentációban megjelenített „5. 15. Környezetvédelmi Program (2009-2014) pontjainak összefoglalása” című fejezetben foglaltaknak. 
Jelen beszámolóban szereplő sorszámok megegyeznek a fejezet sorszámaival. A felülvizsgálat során megjelenítettünk olyan feladatokat is, amelyek nem 
igényeltek pénzügyi ráfordításokat. 
 
 

FELADATOK 
FELADATRA 

FELHASZNÁLT 
ÖSSZEG (Ft) 

FELADATOK ELVÉGZÉSE, MEGJEGYZÉSEK 

1. Levegőtisztaság-védelem 

Szmogriadó  
(Tájékoztatási vagy riasztási fokozat 
elrendelése esetén a lakosság 
folyamatos tájékoztatása) 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
határozza meg a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az 
emberi élet és egészség megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket, valamint azok 
elrendelésének és végrehajtásának szabályait. A szmogriadót, annak fokozatát és az adott 
fokozathoz meghatározott intézkedéseket a főpolgármester rendeli el és szünteti meg. A 
rendelet 2011. december 1-jétől tiltja a főváros területén az avar és kerti hulladékok 
elégetését, amely tilalom betartását a kerületi önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni. Az 
Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport (a továbbiakban: Csoport) munkatársai 
minden esetben – főként telefoni bejelentésekre – helyszíni ellenőrzést tartottak. 

A környezetvédelmi felügyelőséggel 
egyeztetve a légszennyező 
pontforrások folyamatos 
aktualizálása 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport  

A Csoport a 2013. szeptember 27-én kelt levelében megkereste a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség), hogy 
a kerületben működő egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező helyhez kötött 
légszennyező pontforrások üzemeltetőinek adatait (kibocsátott légszennyező anyagok körét) 
küldjék meg. A nyilvántartott adatok szerint a kerületben az alábbi 7 telephely rendelkezik 
egységes környezethasználati engedéllyel és helyhez kötött pontforrással: 
- CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 
- DREHER Sörgyárak Zrt. 
- EGIS Nyrt. 
- Kőbányahő Kft. 
- RATH Hungária Kft.  
- Richter Gedeon Nyrt. 
- Xellia Kft. 
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2. Vizek-vízhasználat 

Rákos-patak menti területen 
folytatott kábelégetésekből eredő 
szennyezések felszámolása 
társhatóságokkal 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
 
 

 

A tárgyi ügyben a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a 
kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján 
Polgármester Úr a 2013. január 29-én kelt levelében megkereste a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkot, a Nemzeti Környezetügyi Intézetet, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságot, továbbá támogató segítséget kért Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős 
államtitkártól. A beérkezett válaszok alapján sajnálatosan hathatós intézkedés – főként 
költségvetési forrás hiánya miatt – nem várható egyik hatóság részéről sem. Tekintettel arra, 
hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a természetben okozott károsodás 
kivizsgálásának elvégzésére megkereste a Felügyelőséget, Polgármester Úr a 2013. november 
29-én kelt levelében tájékoztatást kért tőlük az ügyben történt fejleményekről, valamint a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségétől a 
részükről történő további intézkedési lehetőségekről. Válaszlevél azonban egyik hatóság 
részéről sem érkezett ezidáig. 

Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Polgárőrség bevonásával 
 
Felelős: Érintett Irodák 

 Polgárőrség 
 Mezőőrség 

 

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik a területet, 
amennyiben környezetkárosítást, környezetszennyezést tapasztalnak, jelzik az illetékesek felé. 
A mezőőrök 2013. november 11-én Rákos-patak egyik bevezető árokban több helyen is fehér, 
habzó anyagot fedeztek fel, amely alapján a Csoport munkatársaival közös helyszíni szemlére 
került sor. Az árok vize opálos jellegű volt, szaga kissé mosószerre emlékeztetett, amely a 
fenéklépcsők alatt közvetlenül felhabzott. Bejelentésükre a helyszínre érkezett a Felügyelőség 
munkatársa is, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) 
képviselői is, akik a Jászberényi út 102. melletti árokszakasz vizéből mintát vettek. A forrás 
feltárása érdekében és kivizsgálása céljából több alkalommal bejárást végeztek a fentebb 
említett szervek, amely eredményeként megállapítást nyert, hogy a Csillagvirág utcai 
szennyvízcsatornában keletkezett zsíros dugulás átjárhatatlanná tette a csatornát a Csillagvirág 
utcában működő két telephelyről érkező szennyvizek számára. Ezáltal a szennyvíz a 
szennyvízgyűjtő és a csapadékvízgyűjtő rendszerek közötti átvágás ún. skalp révén a 
csapadékvízgyűjtő rendszerbe, majd a csatornarendszeren keresztül a Túzok utcai árokba, 
végül pedig a Rákos-patakba jutott. 
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Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése  
(gázleszívó rendszer üzemeltetése, 
előírt környezetvédelmi vizsgálatok 
elvégzése, növénygondozás, őrzés stb.) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

90 000 000 

A gázleszívó rendszer üzemeltetése rendben zajlott, az előírt környezetvédelmi vizsgálatokat 
az akkreditált „Bálint Analitika Kft.” elvégezte, amelyhez a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
aktív segítséget nyújtott. A növénygondozás a tervek szerint, az előírt mértékben megtörtént. 
Az őrzés biztosított, a megrongálódott kerítés felújításra került. 

Kerületi locsolókutak engedélyezése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A 2013. évben locsolókutakkal kapcsolatban kettő lakossági bejelentés érkezett, amelyben az 
adott ingatlan szomszédai kérték a már meglévő kutak hatósági kivizsgálását. Mindkét kút 
esetében  azonban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés – 
miszerint a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges olyan kút 
létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 
500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz 
felhasználásával működik – nem alkalmazandó, ugyanis a kutakkal kapcsolatban sem 
létesítési, sem üzemeltetési engedély nem lelhető fel. Előzőekre tekintettel a már meglévő 
kútra vonatkozóan létesítési engedély nélkül használatbavételi vagy üzemeltetési engedély 
kiadására nincs lehetőség, ezért a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
szükséges eljárni, vagyis a „vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően 
megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a 
felügyelőségtől fennmaradási engedélyt kell kérni”. A tárgyi ügyeket a Csoport továbbította a 
Felügyelőség felé, eljárásuk folyamatban van. 

Ipari vízhálózat hasznosítása 
 
Felelős: Főépítészi Csoport 40 000 000 

A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér-Köz városrehabilitációs 
pályázaton „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” címmel eredményesen 
pályázott Önkormányzatunk. A projekt keretén belül 2014-ben a Főépítészi Csoport 
megvizsgálja, milyen lehetőségeket nyújt az Újhegyi lakótelep zöldfelületeinek gondozására  
az ipari vízhálózat átépítése. 

3. Szennyvízkibocsátás-Kommunális létesítmények 

Rendőrséggel egyeztetett címeken 
közvilágítás kiépítése  
(Váltó utcában, Mélytó környezetében) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

7 967 542 
A közvilágítás kiépítése, illetve bővítése a Váltó utcában, illetve az Újhegyi lakótelep BRFK 
X. kerületi Rendőrkapitányságával egyeztetett címein 2013. nyár közepére elkészültek.  
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Illegális rákötések csökkentése, és 
jogszabálytól eltérő szennyvízkezelés 
feltárása, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság felé történő jelzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport  

A 2013. évben megtartott Városrészi Fórumokon több lakó is jelezte, hogy a Rákos-patak 
vizébe a Budapest XVII. kerület egyes részeiről a csapadékvíz bevezetésre kerül. Az ügyben 
megkerestük a Felügyelőséget, valamint a FCSM Zrt.-t, kérve tájékoztatásukat arról, hogy 
van-e tudomásuk az említettekről, valamint arról, hogy ezen tevékenységet jogszerűen, 
engedély birtokában végzik-e. A FCSM Zrt. tájékoztatása szerint a XVII. kerület 
csatornahálózatát tekintve elválasztott rendszer szerint csatornázott, azaz külön-külön 
csatornahálózat szolgálja a szenny-, illetve csapadékvíz-elvezetést is. A kerület azon – Rákos-
patak vízgyűjtő területéhez tartozó – részeiről, ahol a fent említett, elválasztott rendszerű 
csapadékvíz-elvezető hálózat megépült, a csapadékvizek a Rákos-patakba kerülnek 
bevezetésre. A hálózat üzemeltetését az FCSM Zrt. látja el, részükről a Rákos-patakba történő 
csapadékvíz-bevezetések jogszerűen történnek, a kezelésükben lévő csapadékvíz-elvezető 
közcsatorna-hálózatok érvényes hatósági engedéllyel rendelkeznek. 
 

Nyílt csapadék elvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

Zöldkarbantartási 
keretösszeg: 

Lakás: 8 400 000  
Nem lakás.: 
8 115 200 

Közterület: 508 000

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő lakó és nem lakó ingatlanokon a 
zöldkarbantartási keretösszegből teljesítve a növényvédelem, özönnövények irtása, árkok 
kaszálása, a zöldterület karbantartással együtt. 
Az út melletti árkok esetében elsősorban a tisztítási-, üledék eltávolítási munkákat végezték 
el. 

A közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eltakaró fák 
koronájának megmetszése, ha 
özönnövény, akkor teljes kiirtása 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

Űrszelvény: 
7 515 000 

Magassági:  
7 860 000 

A feladatot eseti jelleggel bejelentések és saját észrevételek alapján végezte a Kőkert Kft. 
Tervszerűen, átfogó jelleggel, az űrszelvény biztosítással és a magassági gallyazással egy 
ütemben a Kőér u. – Dér u. – Kada u. – Gyömrői út által határolt területen végezte el a Kőkert 
Kft. a villanyoszlopokat eltakaró fagallyazásokat. (A költség tartalmazza az 
űrszelvénybiztosítás és a magassági gallyazás költségét is.) 

4. Föld és talaj 

Hálós térburkolatok kialakításának 
ösztönzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A hálós térburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból is 
támogatandó. A Csoport az építési- és használatbavételi engedélyezési eljárások során 
benyújtott tervek alapján azonban minden esetben tájékoztatja az engedélyest, hogy 
zöldfelületi számításba nem számolható be. 
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Talajszennyező környezethasználók 
kiszűrése érdekében ellenőrzés, 
szükség esetén az engedélyező, 
nyilvántartó hatóság felé intézkedés 
kezdeményezése 
 
Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A különböző eljárások és helyszíni szemlék során feltárt talajszennyezők, vagy szennyezés 
gyanúja esetén minden esetben jeleztük a problémát a hatáskörrel rendelkező Felügyelőség 
felé. 
 

5. Élővilág, táj, épített környezet 

A fás szárú növények pótlásáról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 
A rendelettervezet előkészítése folyamatban van, várhatóan az egyeztetéseket követően a 
Képviselő-testület 2014. májusi ülésére kerül beterjesztésre. 

A Felső-rákosi rétek kijelölt 
területeinek Fővárosi Közgyűlés által 
védetté nyilvánítása 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A Képviselő-testület a 2012. április 19-i ülésén a 195/2012. (IV. 19.) határozatában döntött 
arról, hogy kezdeményezi a Felső-rákosi rétek természeti kincsekben gazdag területének helyi 
jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánítását. A Felső-rákosi rétek védetté 
nyilvánítása szakmai szempontból is indokolt volt, ugyanis a Rákos-patak mentén fennmaradt 
értékes lápi élőhelyeket, közöttük jó állapotban megmaradt üde lápréteket, kékperjés 
kiszáradó lápréteket, égerligeteket foglal magában, amelyek számos védett állat- és 
növényfajnak nyújtanak otthont. Ahhoz, hogy a terület betöltse természetvédelmi, zöldfelületi 
és rekreációs funkcióját, szükséges a folyamatos természetvédelmi szempontú kezelése, 
őrzése és bemutathatóságának növelése. A hosszas eljárás eredményeként a Fővárosi 
Közgyűlés a 2013. december 11-én megtartott ülésén rendeletalkotással a Felsőrákosi-rétek 
kijelölt területeit védetté nyilvánította. A védett terület pontos lehatárolását, adatait, valamint 
természetvédelmi kezelési tervét a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről 
szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 9/a. melléklete tartalmazza. A védett területek 
őrzését a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság keretein belül működő Budapesti 
Természetvédelmi Őrszolgálat látja el, a természeti terület fenntartásához szükséges 
pénzeszközt a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetése tartalmazza.  
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Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek állapotának fejlesztése 
(Fizetőparkoló övezethez kapcsolódóan a 
Gépmadár park helyreállítása, valamint a 
lakossági panaszokkal érintett 
zöldterületek helyreállítása) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport és 
Kőkert Kft., Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A fizető parkoló övezet kialakításnál 3 db facsemete ültetése és 486 m2-en humuszterítés-
füvesítés készült. Az övezethez kapcsolódóan további zöldterület fejlesztésre forrás hiányában 
nem került sor. 
 
2013. évben a Mélytó és környezetének fejlesztését végezte széles körű összefogással a 
Polgármesteri Hivatal a Kőkert Kft, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény, a Horgászegyesület és a Büntetés-Végrehajtási Intézet bevonásával. 
 
Továbbá a Kőkert Kft. a 2012-ben helyreállított területek emelt színvonalának fenntartását 
végezte el az Újhegy sétány és a temetői körforgalom területén.    

Faültetési Program folytatása 
(2012-ben kivágott fák helyett (207 db) 
ültetés + éves gondozás) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csop. és 
Kőkert Kft. 

 
A Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációja projekthez kapcsolódva 591 fa kerül elültetésre a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában 2014. évre áthúzódóan. 

Száraz fák felmérése és kivágása a 
közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft. és Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

3 050 000 
209 db kiszáradt fa kivágására került sor, továbbá a fakivágási tervben foglaltakon túl 57 db 
száraz, beteg vagy egyébként veszélyeztető fa kivágása is megtörtént. 
 

Tuskómarás a közterületen 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

1 100 000 
A Kőkert Kft. által 515 db tuskó marására került sor a 2012. év végén a Kft. által vásárolt 
géppel. 

Növényosztási akció a lakosság 
számára 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

750 000 
Az egynyári virágosztási akcióra 40 társasház jelentkezett (2040 lakást képviselve) és 8540 
palánta kiosztására került sor. A palántákat a Kőkert Kft. biztosította és osztotta ki a 
jelentkezők részére. 
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Környezetvédelmi Alapból elültetett 
fák fenntartása (FŐKERT Zrt. 
szerződés alapján), a kipusztult fák 
pótlása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport és 
Kőkert Kft. 

A KŐKERT Kft. 
lebonyolításában 

ültetett fák 
utógondozása:  

2 150 000 

2013-ban a faültetési, fenntartási szerződés alapján a FŐKERT Zrt. a 112 db cserére vagy 
pótlásra szoruló fák közül 52 darabot elültetett, a fennmaradó ültetést 2014. év elején végzi el. 
Az ültetés költsége a jótállási garancia terhére történt. 
 
A Kőkert Kft. lebonyolításában 2012. évben ültetett fák esetében 3 db fát kellet pótolni 2013. 
évben az utógondozás során.   

„Tiszta udvar, rendes ház 2013.” és 
„Tiszta, rendezett Kőbányáért 
2013.” pályázatok 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

747 776  
A virágosztásra pályázók részvételével és az egyéb ajánlások alapján a „Tiszta udvar, rendes 
ház 2013.” elismerő címért összesen 138 ingatlan, a „Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013.” 
elismerésért 17 ingatlan értékelésére került sor. A címet összesen 146 ingatlan kapta meg. 

„Virágot a szemét helyére!” akció 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

860 000 

Az alábbi helyszíneken a virágültetéssel megszűnt a közterületi illegális szemétlerakás 
- Mádi utca – Zsombék utca sarok,  
- Mádi utca – Harmat köz sarok,  
- Bihari út – Balkán utca sarok, 
- Gutor tér. 
A virágokat a Kőkert Kft. ültette el és gondozta.  
2013. évben a Harmat utca – Csősztorony u. sarkán és a Csősz közben a Kőkert Kft. cserjéket 
ültetett a rendszeres illegális hulladéklerakás megszűntetése érdekében. 

„Virágos Kőbánya” közterületi 
egynyári virágültetési lakossági akció 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

4 200 000 

A közterületi virágültetési akció keretében az alábbi helyszíneken került sor a Kőkert Kft. 
által biztosított virágok beültetésére 
- Kőrösi Csoma sétányon több helyszínen,  
- Polgármesteri Hivatal előtt,  
- Balkán utcában,  
- Újhegyi sétányon több helyszínen,  
- Mádi utca – Gitár utca körforgalomban,  
- Csősztorony körforgalomban,  
- Kozma utcai temető előtt,  
- Kápolna téri körforgalomban,  
- Bányató utca – Tavas utca körforgalomban,  
- Kőér utca – Óhegy utca körforgalomban.  
A meghirdetett közterületi virágültetési akción sajnos évek óta csökken a lakosság részvétele. 
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Balogh János Országos Környezet- 
és Egészségvédelmi Csapatverseny 
támogatása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

300 000 
A Bem József Általános Iskolában működő Zöld Dió Alapítvány a Balogh János Országos 
Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez szükséges támogatást 
megkapta. 

„Virágos Magyarországért” 
pályázaton való részvétel 
 
Mélytó környékén a zöldfelület 
megújítása, a téglamúzeum 
helyreállítása és szabadtéri színpad 
megújítása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft.  

Zöldfelület 
megújítása: 
1 200 000 

 
téglamúzeum 

helyreállítása és 
szabadtéri színpad 

megújítása: 
1 967 000 

A „Virágos Magyarország” országos versenyen az Újhegyi lakótelep melletti Mélytó és 
környezetének bemutatásával vettünk részt. A tó körüli zöldterület rendezése (rézsűoldal 
megerősítése, támfal készítése, ivókút létesítése, tószínpad felújítása, feljáró lépcső készítése 
a téglamúzeumhoz, kerítés festése, tájékoztató táblák felújítása, fák, cserjék és nádas megújító 
gondozása) és a téglamúzeum bemutató tárlatának és közvetlen környezetének felújítása 
történt meg széleskörű összefogással. 
Téglafalak javítása, padok kihelyezése virágtartókkal és növényekkel, burkolat javítása, 
ivókút kihelyezése, zászlótartók felújítása, ismertető táblák kihelyezése, a tavat és a 
téglamúzeumot összekötő lépcső építése történt a Kőkert Kft., a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény együttműködésével. 

Mélytó szökőkút üzemeltetése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

356 000 
A szökőkutat április közepétől október végéig a horgászegyesülettel együttműködve 
üzemeltette a Kőkert Kft. 

Kis-Pongrác telep zöldfelület 
megújítása, játszótér felújítása, 
felnőtt játszóeszközök kihelyezése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

18 110 200 (85%-
ban támogatott, 

15% önerő = 
2 716 530 Ft) 

2013. évben elvégezték a tervezett fa- és cserjekivágási munkákat.  
A további zöldfelület megújítási munkák, a játszótér felújítása, felnőtt játszóeszközök 
kihelyezése 2014. augusztus 31-éig valósul meg. 

Játszótér felújítások 
 
Felelős: Kőkert Kft. 3 200 000 

Gyakorló u. 11-13. első ütemében játszóeszközök cseréjét és új játszóeszközök kihelyezését 
végezte el a Kőkert Kft., valamint a Gépmadár u. 10-20. számú társasházaknál hintacsere 
történt.   

Játszószerek karbantartása, 
játszóeszközök áthelyezése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

2 300 000 A feladat keretében havi ellenőrzés, kötőelem karbantartás és javítás történt. 
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Játszótéri koncepció felülvizsgálata 
 
Felelős: Főépítészi Csoport, Kőkert 
Kft. 

 
A Játszótéri koncepció 2013-ban nem került felülvizsgálatra, azonban a kerületi játszótereket 
a Kőkert Kft. folyamatosan karbantartotta és felújította.  

Ivóvíz kutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén (Gépmadár u., Új 
köztemetői körforgalom) 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

 2 db ivókutat helyezett ki a Kőkert Kft. a temetői körforgalomnál és a téglamúzeumnál. 

Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 
sétány karbantartása 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

1 882 000 

A sétányok karbantartását helyszíni szemlék és bejelentések alapján folyamatosan végezte a 
Kőkert Kft. A Kőrösi Csoma sétány szökőkútjának vegyszeres tisztítása az üzemidő alatt heti 
két alkalommal megtörtént. A Kőrösi Csoma sétány burkolati világításának nagyjavítását a 
Kőkert Kft. elvégezte.   

Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

6 540 000 
Virágkosarak és virágládák kihelyezése történt meg rendszeres öntözéssel és 
tápanyagpótlással. 

Növénykazetták felújítása a 
Városközpontban 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

1 200 000 
A 2012-ben a Kőrösi Csoma Sándor út mentén elmaradt kazetta gyepszőnyegezését és 
beültetését végezte el a Kőkert Kft. A 2012-ben felújított kazettákban a növények pótlását és a 
gyepszőnyeg tápanyag utánpótlását elvégezték. 

Parki vízhálózat karbantartása 
 
Felelős: Kőkert Kft. 5 042 000 

Áprilistól novemberig volt nyomás alatt a hálózat. A csőtöréseket és a rongálások okozta 
hibákat a Kőkert Kft. elhárította. A temetői körforgalom automata öntözőhálózatát a 
kivitelezővel közösen helyezték üzembe áprilisban.   

Parki berendezési tárgyak javítása és 
kihelyezése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

850 000 
A padok és hulladékgyűjtő edények javítását, cseréjét, újak kihelyezését a Kőkert Kft. 
szükség szerint végezte. 
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Október 4. – „Állatok világnapja” 
alkalmából kutyafuttatók 
népszerűsítési akciói 
 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Csoport 

350 000 

Az Ihász közi kutyafuttatóban kutyás baráti találkozó került megszervezésre, amelynek 
keretén belül a kőbányai kutyásokkal közösen kutyajátékokat helyeztek ki. A baráti találkozó 
keretében állatorvosi és táplálási tanácsokat, kutyaürülék gyűjtő zacskókat, a tavaszi 
szépségversenyre emlékeztető ajándékot kaptak a kutyatulajdonosok és a két kőbányai 
kutyaiskola is helyszíni bemutatót tartott.   

Kutyaszépségverseny lebonyolítása 
két fordulóban (selejtező – május 11., 
döntő – május 12.) 
 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Csoport 

450 000 

A kutyafuttatók használatának népszerűsítésére 2013. május 11-én a Füzér utcai és az Ihász 
közi kutyafuttatóban megtartott elődöntőben 6 kategóriában mérhették össze tudásukat és 
szépségüket a versenyre jelentkező kutyák (és gazdáik). A döntő 2013. május 12-én az Ihász 
közi futtatóban volt. A versenyen összesen 53 kutya vett részt, és nemzetközi küllembírók 
bírálták el a versenyzőket. Minden résztvevő emléklapot és apró jutalomfalatkákat kapott. A 6 
kategória I-III. helyezettje az Önkormányzat, a Kőkert Kft. és a két szponzor (Champ Dog 
Food és Cerberos Kutyaiskola) által biztosított tárgyjutalmat vehetett át. 

Kutyafuttató kialakítása a Gergely 
bánya területén 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

967 758 
A kutyafuttató kialakítása a lakótelepek minél jobb kiszolgálása érdekében a Sibrik Miklós út 
közelében 2013. ősz elejére megtörtént. 

A Gépmadár utcai és Zágrábi utcai 
kutyafuttató megnagyobbítása, 
felújítása 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

1 710 000 
A Gépmadár utcai kutyafuttatót a Kőkert Kft. megszüntette, helyette ideiglenes jelleggel új 
kutyafuttatót alakított ki a Gyakorló utcában. A Zágrábi utcai kutyafuttató területét 
kétszeresére bővítette. 

Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

4 760 000 
A Kőkert Kft. 73 db kutyaürülék gyűjtő edényt ürített az év folyamán heti egy alkalommal. 
Ebből 22 db ürítése a nyári időszakban heti két alkalommal megtörtént. Az üzemeltetett 
kutyafuttatók száma 12 db. 
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Köztéri szemetesek kihelyezése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

510 000 15 darab köztéri szemetest helyezett ki a Kőkert Kft. 

Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt 
minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 
Építési engedélyezési ügyekben a szabályozási tervekben előírt minimális zöldfelület 
betartását megköveteltük, amelyet a használatbavételi engedélyezési eljárás során minden 
esetben le is ellenőriztünk. 

Beépítések és területfejlesztések 
értékelése környezetvédelmi és 
tájvédelmi szempontból 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 
Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek elbírálásában a helyi környezetvédelmi 
hatóság szakvélemény kialakítása céljából részt vett, véleményezte a kertészeti terveket és a 
környezetvédelmi tervfejezeteket, az eljárások során szakági kikötéseket tettünk. 

ERECO Zrt. által a telephelyén 
elvégzett növénytelepítés I. üteme 
keretében elvégzett munkálatokról 
beszámoló 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3/2011. (I. 6.) határozata alapján 2011. 
január 26-án az Önkormányzat és az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és 
Környezetvédelmi Zrt. között megállapodás jött létre, amelynek mellékletét képező 
környezetvédelmi intézkedési terv magában foglalja a Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. 
szám alatti telephelyen a zöldfelület fejlesztés tekintetében vállalt kötelezettségeket. A 
zöldfelületi fejlesztés 2012. évre vonatkozó, I. üteme szerinti kivitelezési munkálatait az 
ERECO Zrt. elvégezte a Gránátos utca közterületén található területen és a parkolóban.  A 
megvalósításáról készült beszámolót a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
2013. február 14. napján megtartott ülésén tárgyalta. A 2013. évre vonatkozó vállalások 
teljesítését a KEKÖBI a 2014. májusi ülésén tárgyalja. 

Pataki István szobor áthelyezése, 
Lechner Ödön szobor állítás és 
környezetrendezés 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

957 263 
Kőkert Kft. 750 000
Városüzemeltetési 
Csoport 1 392 298 

A Pataki István szobrot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. áthelyezte. A környezet rendezését a 
Kőkert Kft. végezte el: tuskó és gyökérkiszedés, földpótlás, cserje és faültetés, lapkövezés, 
murvaterítés. A szobor átkerült a Bihari úton található szülőházához. A munka szakszerűségét 
a Budapest Galéria ellenőrizte. 
A Lechner Ödön szoborállítás 2013. évi részfeladatai elkészültek (szobor 1:1 mintázása és 
zsűrizése, környezetrendezés tervezése, szobor felállításához szükséges beton alaptest 
kivitelezése). 
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6. Környezet-egészségügy  

A „Föld napja” keretében takarítási 
és hulladékgyűjtési akció a lakosság 
részvételével április 20-án, a kerületi 
iskolák részére április 22-én 
(virágosztás az akcióban 
résztvevőknek) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft. 

500 000 

„Föld Napja” – hulladékgyűjtési és takarítási akció 2013. április 20-án, szombaton a lakosság 
részére, majd április 22-én, hétfőn az iskolások részére került meghirdetésre. A programot 
Kőbánya Kertvárosban, az Újhegyi lakótelepen, a Hangár utcai erdőben és a 
Városközpontban a Veszprémi utca környékén tartottuk meg. Kőbánya Kertvárosban több 
mint 30 fő, a Büntetés-végrehajtási Intézetből 20 fő csatlakozott a lakossági 
szemétgyűjtéshez. Az akcióban résztvevő 10 iskola több száz diákja dolgozott szorgalmasan 
az iskolák környezetének megtisztításában, megszépítésében. A programhoz szükséges 
eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a Kőkert Kft. biztosította, továbbá az 
összesen összegyűlt, mintegy 90 m3 szemét elszállításáról is gondoskodott. Az akcióban 
résztvevő intézmények 50-50 db egynyári virágot, a magánszemélyek pedig 5-5 db virágot 
kaptak a Kőkert Kft.-től. 

A „Takarítási Világnap”-hoz 
csatlakozva szeptember 21-én a 
CIKK Egyesülettel közösen 
takarítási és papírgyűjtési akció 
lebonyolítása  
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft. 

285 000 

A CIKK Egyesület a Kőkert Kft., a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint 
további civil szervezetek közreműködésével − az Önkormányzat támogatásával − a takarítási 
világnaphoz kötődően (2013. szeptember 20-án, illetve az azt megelőző héten) tisztasági 
akciót szervezett Kőbánya közterületein és a kőbányai iskolák udvarain, illetve 
környezetében. A takarítási, szemétszedési akcióban mintegy 900 diák, a papírgyűjtésben 
3285 diák vett részt és több mint 72 ezer kilogramm papírt gyűjtöttek össze. A szerszámot és 
hulladékelszállítást (340 db zsák), szükség szerint láthatósági mellényt a Kőkert Kft. 
biztosította és a résztvevő iskolák között 120 cserjét, 200 árvácskát, 60 sziklakerti évelőt és 
minden résztvevőnek apró ajándékot osztott ki. A CIKK Egyesület a programok 
lebonyolításához 285 000 forint támogatást kapott. 

Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő Zrt. 
bevonásával 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőkert Kft. 

 
A Hangár utcai erdő takarítása a Büntetés-Végrehajtási Intézet 20 fős csoportjának 
bevonásával történt. Az összegyűjtött szemét elszállításáról − a Föld Napja programhoz 
kapcsolódva − a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészete gondoskodott. 
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Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. és Kőkert Kft. 

Zöldkarbantartási 
keret: 

Lakás: 8 400 000 
Nem lakás: 
8 115 200 

 
Kőkert: 

2 250 000 

2013-ban a parlagfű virágzása előtt a Csoport 222 db felhívással élt a kerületben 
székhellyel/telephellyel rendelkező nagyobb cégek és intézmények felé kötelezettségük 
teljesítésére. A Közterületi-felügyeleti Csoport a kerület bejárása során 234 db felszólító 
levelet juttatott el az elhanyagolt ingatlanok postaládájába. A parlagfűpollen-mentesítési 
feladatok végrehajtásáról a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2013. 
november 14-én megtartott ülésén részletes tájékoztatást kapott. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő lakó és nem lakó ingatlanokon a 
zöldkarbantartási keretösszegből teljesítve a feladatot elvégezte a növényvédelem, az 
özönnövények irtása, az árkok kaszálása, a zöldterület karbantartással együtt. 
A Kőkert Kft. a mintegy 150 000 m2 külső terület háromszori kaszálását és a szükség szerinti 
arankairtását elvégezte. 

7. Hulladékgazdálkodás 

A Fővárosi Önkormányzat által 
kialakításra kerülő házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés támogatása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés támogatásaként, a felmerült lakossági panaszok, 
észrevételek figyelembevételével 18 helyszínen került sor a közterületi szelektív hulladék 
szigetek megszüntetésére. 

A megmaradó közterületi szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek korláttal 
való elkerítése az FKF Zrt.-vel 
történt egyeztetés alapján 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

120 000 
A Kőkert Kft. kivitelezésében a megmaradó szelektív szigetek közül 2 db (Gyakorló és 
Hatház utcában) körbekerítése történt meg.  

Illegális hulladék elszállítása 
közterületekről 
 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Csoport   

16 013 000 

A Városüzemeltetési Csoport felkérésére a Kőkert Kft. 28 helyszínről összesen 243 m3 
illegális hulladékot szállított el. 
A Kőkert Kft. saját felderítés és közvetlen lakossági bejelentés alapján további 2 472 m3 
elszállításáról gondoskodott. 

Hulladékkezelő telepek időszakos 
ellenőrzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 
A kerületben működő számos hulladékkezelő cég tevékenységét nyomon követjük. A 
működésükhöz szükséges hulladékkezelési engedélyeket a Felügyelőség adja ki. 



 

 

 

14

Kisállathulla elszállítás, annak az 
ingyenes telefonszámnak a 
közismertté tétele, amelyen be lehet 
jelenteni az elpusztult állatot 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

218 200 

A kisállathullák elszállítását szerződéses keretek között az ATEV Zrt. végezte.  

Az ATEV Zrt. bejelentővonalának un. zöldszámát (06-80-205-201) valamint a hívások 
fogadásának időszakát (munkanapokon 800 és 1600 óra, munkaszüneti napokon 800 - 1200 óra 
között) az Önkormányzat honlapján a Nyilvánosság/Környezetvédelem menüpont alatt 
megjelentettük. 

 

Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, és 
Kőkert Kft. 

 

A 2012. évi program megtorpanása után a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel 2013. évben  
71 db 600 literes és 46 db 900 literes komposztáló berendezés 5 éves használatára kötöttünk 
együttműködési megállapodást. Az októberben kiírt pályázatra 71 jelentkezés történt, a 
komposztáló edények egy része kiosztásra került decemberben, a maradék edényeket 2014. év 
elején kapjuk meg az FKF Zrt-től. A kiosztást a Kőkert Kft. bonyolította le. 

Közterületi Komposztáló 
üzemeltetése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

 
A Csajkovszkij parki két helyi közterületi komposztálóból az érett komposztot a Kőkert Kft. 
kitermelte és helyben hasznosította. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsák biztosítása 
a lakosság részére 
 
Felelős: Kőkert Kft. 

Beszerzési 
költség: 

3 200 000 

A 2012. évi 9000 db zsák helyett az idén a Kőkert Kft. 14 000 darabot vásárolt az  
FKF Zrt.-től, így 2013. évben emelt számban oszthatott szét zsákot a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálata a lakók, a lakóközösségek és az intézmények részére. Idén először a 
kertvárosban – kedvezve a központtól messzebb lakó és idős embereknek − helyi, körzeti 
elosztás is megvalósult képviselői szervezésben.     

8. Környezeti zaj- és rezgésvédelem 

Szent László tér 22. szám alatti 
társasházban rezgésmérés 
elvégeztetése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

317 500 
(kifizetése 

áthúzódik 2014. 
évre) 

A Budapest X. kerület, Szent László tér 22. szám alatti társasház egyik lakója által tett 
panaszbejelentésre a VibroComp Kft.-vel 2013. szeptember 26-án szerződést kötöttünk a 
szomszédos társasház kazánja okozta rezgésterhelés és szerkezeti zaj vizsgálatára. 2013. 
november 7-én a panaszossal, valamint a VibroComp Kft. szakembereivel közös bejárást 
tartottunk a panasz részletesebb megismerése céljából. A panaszos kérésének megfelelően a 
mérésre a fűtés fokozott intenzitásának függvényében 2014. január 29-én éjjel került sor. A 
2014. február 18-án leszállított mérési eredmények alapján a hálószoba zajterhelése és a 
kazántól származó zaj között nincs kimutatható kapcsolat.  



 

 

 

15

Dolomit utcai lakók panaszára 
zajmérés és levegőtisztasági mérés 
elvégeztetése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Légszennyezés 
mérés: 

482 600 
 
 
 

Repülési 
zajmérés: 
499 110 

A Dolomit utcai lakók lakókörnyezeti panaszának (zaj- és levegővédelem) kivizsgálására  
szerződést kötöttünk a Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft.-vel, így 2013. július 12. és 
2013. július 18. közötti időszakban levegőszennyezettségi mérésre került sor. A vizsgálati 
adatok alapján a mérési ponton a környezeti levegő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-
dioxid és kéndioxid koncentráció, valamint a levegő PM10 koncentráció értékei nem haladták 
meg a határértékeket. A szálló por PM10 minták szerkezete nem tért el a szokásos városi 
porok szerkezetétől. A toluol és metil-etil-keton koncentráció mértéke határértékekkel nem 
szabályozott, az irányértékeket nem lépte túl.  
A DECIBEL Zajvédelmi és Elektrotechnikai Kkt.-vel kötött szerződés alapján 2013. július 
31. – 2013. augusztus 7. közötti időszakban repülési zajterhelés vizsgálatára irányuló mérésre 
is sor került.  Az egyhetes, folyamatos zajmérés időszakában 862 repülési művelet zajhatása 
került rögzítésre. A mért repülési zajok megítélési szintjei a vonatkozó határértékek alatt 
maradtak, azonban az egyes zajeseményszintek meghaladják az esetek 88,5 %-ában a 70 dB-t, 
közel 2 %-ában a 80 dB értéket is. A mérési eredményeket Polgármester Úr a 2013. október 
30-án kelt levelében továbbította a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé. 

Kőrösi Csoma Sándor út 6/B 
társasházban és a Halom utcában 
zajmérés elvégeztetése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

101 600 
(kifizetése 

áthúzódik 2014. 
évre) 

A Kőrösi Csoma Sándor út 6/B társasház lakóinak panaszára a bíróság igazságügyi szakértői 
véleményt készíttetett, amely alapján a hosszú idejű mérési eredmények határérték felettiek. A 
mérési eredmények alapján a pékség üzemeltetőjét intézkedési terv készítésére köteleztük, 
amely határozat ellen fellebbezést nyújtottak be, így a Felügyelőségnél a jogorvoslati eljárás 
folyamatban van. 
A Halom utca 39. szám alatti társasház lakójának panaszára a Hangmérnök Kft.-vel kötött 
szerződés alapján a műszeres zajmérésre, valamint a zajforrás beazonosítására és lehetőség 
szerint zajcsökkentési módszertani javaslat kidolgozására vonatkozó vizsgálatot a panaszos 
közreműködésével a zajszakértő 2013. november 19-én megkezdte. 

Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
(zajgátló védőövezet) 
 
Felelős: Főépítészi Csoport 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2013.  
(V. 22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budapest X. kerület Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzata (KVSZ) alátámasztó munkarésze külön fejezetben foglalja össze a 
környezetvédelmi javaslatokat, azon belül kiemelten foglalkozik a zajvédelemmel.   
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A reptér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban Bizottsági 
Tagként történő részvétel 
 
Felelős:  Polgármester 

 

A Zajvédelmi Bizottság 2005. óta működik. A kerületet 2011. óta Kovács Róbert 
polgármester úr képviseli a Zajvédelmi Bizottságban.  
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) 
bekezdése alapján a zajbizottság konzultatív, érdekegyeztető és tanácsadó testület, amely az 
intézkedési tervekkel kapcsolatos zajkérdések tekintetében véleménynyilvánítási jogkörrel 
rendelkezik.  
 

Ferihegyi repülőtér működéséből 
eredő zajhatások csökkentése 
érdekében egyeztetések 
(hatáskör: Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség és Nemzeti Közlekedési 
Hatóság) 
 
Felelős: Polgármester és Építés-, 
Környezet- és Közlekedéshatósági 
Csoport 

 

A lakosság védelme érdekében a repülési panaszokkal kapcsolatos kérdéskört 
Önkormányzatunk kiemelt kerületi problémaként kezeli. 2013. tavaszán véleményezés 
céljából a Budapest Airport Zrt. megküldte a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
Stratégiai Zajvédelmi Intézkedési Terve 2013-2022.” című dokumentációt. Kovács Róbert 
Polgármester Úr úgy gondolta, hogy szükséges közvetlenül a kerület érintett lakosságát 
meghallgatni, javaslatait figyelembe venni. Ezen célok elérése érdekében un. Kőbányai 
Zajfórumot hívott össze. Az intézkedési tervben szereplő műszaki, számszaki és szakmai 
ténymegállapításokat, valamint a Zajfórum résztvevőinek észrevételét figyelembe véve a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem ért egyet a dokumentáció-tervezettel, amely alapján 
Polgármester Úr 2013. április 19-én felkérte a Budapest Airport Zrt.-t az Intézkedési Terv 
kiegészítésére, javítására, miszerint tartalmazzon a kerületre vonatkozó ütemezéssel  és 
prognosztizált eljárási és intézkedési határidők megjelölésével ellátott konkrét intézkedési 
lépéseket, feladatokat, az érintettek általi vállalásokat, és eljárások meghatározását. A 
Budapest Airport Zrt. véglegesítette az Intézkedési Tervet, amelyet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumon keresztül jóváhagyás céljából felterjesztett Felügyelőség felé. Az Intézkedési 
Terv a X. kerületre nézve konkrét feladatként a Keresztúri úti zajmonitor állomás áthelyezését 
jelöli meg. A Budapest Airport Zrt. Önkormányzatunkkal együttműködve vállalja, hogy 
megvizsgálja az állomás áttelepítésének lehetőségeit, és kedvező feltételek esetén intézkedik 
az áttelepítés kivitelezése ügyében 2018. december 31. napjáig. 
A fentieken túl a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. szeptember 24-én megküldte a zajgátló 
védőövezetek kijelölésére irányuló dokumentációt. A tárgyi ügyet a Képviselő-testület a 
2013. október 17-én tartott ülésén tárgyalta, melyen elhangzottak alapján a 474/2013. (X. 17.) 
KÖKT határozatában úgy döntött, hogy „nem ért egyet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér zajgátló védőövezeteinek kijelölésével és a telekhatárra bontásával”. Továbbá a 
Képviselő-testület ugyanezen határozatában döntött arról, hogy felkéri a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi Hivatalát a zajgátló védőövezetek újbóli meghatározására. Az eljárás 
jelenleg folyamatban van. 
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Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által előírt vasúti zaj-
hatások csökkentésére zajvédőfal 
kialakításának nyomonkövetése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A Felügyelőség a KTVF: 44762-5/2011. számú határozatában a MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca menti 120A jelű vasúti 
vonalszakaszra környezetvédelmi működési engedélyt adott, amelynek „II. A működtetésre 
vonatkozó környezetvédelmi előírások” 1. és 2. pontjában szereplő határidőket a 2013. 
szeptember 27-én kelt, KTVF: 34306-8/2013. számú határozatában módosította. Az engedély 
alapján a tárgyi vonalszakaszra zajárnyékoló létesítmény megépítésének határideje 2013. 
december 31. napja volt. A MÁV Zrt. a fenti engedély módosítására kérelmet nyújtott be, 
amely alapján a Felügyelőség az eljárást 2013. december 17. napján megindította.  

9. Energiagazdálkodás, klímavédelem 

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160. jelű, A „Fecskefészek” Óvoda – Bölcsőde és az „Aprók 
Csodák” Óvoda – Bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításaként 2012-
ben elkészült a Zsivaj Óvoda – Apró Csodák Bölcsőde homlokzati és födém hőszigetelése, a 
nyílászárók cseréje és a fűtésszabályozás. A Gépmadár Óvoda – Fecskefészek Bölcsőde 
kivitelezési munkáit 2013-ban végezték el.  

KMOP-3.3.3-11-2011 pályázaton támogatást nyert az „Újhegyi uszoda és strandfürdő 
energetikai korszerűsítése” című pályázat. 2013-ban megkezdődött a pályázat 
megvalósításának előkészítése, a kivitelezésre előreláthatólag 2014. II-III. negyedévében 
kerül sor.  

KMOP – 3.3.3-13-2013-0089 Szivárvány Idősek Otthona napelemes pályázat benyújtása 
megtörtént, pozitív elbírálásban részesült. A kivitelezés pályáztatása folyamatban van. 
Megvalósulás várható időpontja 2014. I. félév. (Tervezés és pályázatírás költségei.)  

Energetikai célú pályázatok készítése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Főépítészi Csoport és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a KEOP-2012-5.5.0/B azonosítószámú ”Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázaton indult, de 
sajnos a pályázat eredménytelen lett. 

10. Környezetbiztonság 

Gyárlátogatás kihelyezett bizottsági 
ülések keretében 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évben bevezetett kihelyezett 
bizottsági ülések (Richter Gedeon Nyrt.-nél és Dreher Sörgyárak Zrt.-nél) megtartásának 
sikere alapján 2013. év márciusában a DANONE Kft.-nél, áprilisában pedig a Kőporc Kft.-nél 
zajlott le a bizottsági ülés. A bizottsági ülést követően a gyárak megtekintésére is sor került, 
bemutatásra került, hogy a cégek a dinamikus fejlődés mellett a környezetükre is jelentős 
energiát, költséget fordítanak. 



 

 

 

18

Síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 
Városüzemeltetési Csoport, Kőkert 
Kft., Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Takarítási keret: 
Lakás: 24 230 000 

Nem lakás: 
6 500 000 

 
A síkosság-

mentesítő anyag 
beszerzési 
költsége:  
2 766 000 

 

A feladat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő lakó és nem lakó ingatlanok 
tekintetében a takarítási keretösszegből teljesítve igény szerinti gyakorisággal.  
 
Az intézmények részére 11 tonna síkosság-mentesítő anyagot szállított ki a Kőkert Kft. és 7 
tonnát használt fel közterületi síkosság-mentesítésre. A közterületi mentesítést két 
munkagéppel és kézi erővel végezte. 
 
Városüzemeltetési Csoport elkészítette az Újhegyi lakótelep köztisztasági, síkosság-
mentesítési feladatokat lehatároló térképét, amelynek egyeztetése 2014. évre áthúzódik. 

11. Ipar 

A pincerendszer nyilvántartásának 
vezetése, helyszíni ellenőrzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm.rendelet 32. § (2) bekezdése alapján a föld alatti tárolóterek nyilvántartását az illetékes 
települési önkormányzat jegyzője vezeti. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereivel 2013. november 5-én és 6-án az 
alábbi négy helyszínen (pincerendszerekben, föld alatti tárolóterekben) a Csoport 
munkatársaival közös bejárásra került sor 
- Bebek – Előd utcák által határolt pincerendszer, 
- Bánya utcai „S1” pincerendszer, 
- Óhegy-park alatti pincerendszer, 
- Dreher Sörgyárak Zrt. pincerendszere. 

Óhegy parkkal kapcsolatos feladatok 
ellátása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

14 630 400 
A bányahatóság által előírt negyedéves üregvizsgálatok 2013 végén megkezdődtek. A felszín 
alatt a tervezett veszély-elhárítási munkák elvégzésre kerültek 2013 nyár elején. 

Sportliget beszakadásból eredő 
veszélyelhárítás 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

33 403 032 

A beszakadás alatti terület feltárásával egy korábbi, már beszakadt üreg kontúrjai váltak 
láthatóvá. Feltehetőleg ezen üreg összemenetele következtében keletkezett a Sportliget 
területén a beszakadás. Jelen információk birtokában (geofizika, fúrások, feltárás) e terület 
feltöltésével és tömörítésével a balesetveszély megszűnt. Önkormányzatunk a Magyar 
Államkincstár közreműködésével a Belügyminisztériumtól 20 850 000 forint vis maior 
támogatásban részesült. 
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Ipari vállalatok környezetvédelmi 
jelentéseinek ellenőrzése 
 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

 

A kiemelt tevékenységet végző cégek (pl. Dreher Sörgyárak Zrt., Egis Nyrt., Richter Gedeon 
Nyrt., Ceva-Phylaxia Zrt.) minden esetben elkészítik az éves környezeti jelentéseiket, 
amelyek egy példányát tájékoztatás céljából Önkormányzatunk is megkapott. Továbbá a 
Csoport a 2015-2019. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program készítéséhez szükséges 
adatgyűjtés keretében 2014. január 15-én több mint 30 kerületi céget keresett meg arra 
vonatkozóan, hogy a környezetvédelem terén elért eredményeiről, elvégzett feladataikról 
számoljanak be. 

12. Mezőgazdaság 

Növényvédelem, permetezés 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Kőkert Kft. 

Zöldkarbantartási 
keret 

Lakás: 8 400 000 
Nem lakás: 
8 115 200 

 
Kőkert Kft: 
3 970 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő lakó és nem lakó ingatlanok tekintetében 
zöldkarbantartási keretösszegből teljesítve a növényvédelem, özönnövények irtása, árkok 
kaszálása, a zöldterület karbantartással együtt. 
 
A Kőkert Kft. által tavaszi és őszi lemosó permetezésre, vadgesztenyék aknázó moly elleni 
védelmére, aranka irtásra, fák és bokrok lombtrágyázására került sor.   

Magassági gallyazások elvégzése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

 

Eseti jelleggel bejelentések és saját észrevételek alapján végezte a Kőkert Kft. 
Tervszerűen, átfogó jelleggel, az űrszelvény biztosítással egy ütemben a Kőér u. – Dér u. – 
Kada u. – Gyömrői út által határolt területen (beleértve az Óhegy parkot is) végezte el a 
Kőkert Kft. 

13. Közlekedés 

Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

 

A rendezvény a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezésében a Kőbányai Torna Club, a 
Kőbányai Sportközpont, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság, továbbá a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a 
Hungary Ambulance Kft., a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft., a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, az ALFA Polgárőr Egyesület, a 
Bohus Biztonsági Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft. és a WOLF Polgárőrség 
segítségével valósult meg. 
A nagysikerű programon a Mászóka Óvoda tavalyi meglepetés részvétele után az idén a 
programra már – a legkisebbekkel együtt 10 óvodából, 10 általános iskolából és 3 
középiskolából érkezett – mintegy 480 fő érdeklődő, a kísérőkkel és rendezőkkel együtt 
összesen 515 fő vett részt. 
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Közutak űrszelvény biztosítása 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

 
 

 

Eseti jelleggel bejelentések és saját észrevételek alapján végezte a Kőkert Kft. 
Tervszerűen, átfogó jelleggel, a magassági gallyazással egy ütemben a Kőér u. – Dér u. – 
Kada u. – Gyömrői út által határolt területen végezte el a Kőkert Kft. 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport és 
Főépítészi Csoport 

 Forrás hiányában a következő évekre tolódik a program. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 
 
Felelős: Érintett Irodák  

2013. április 13-án (szombaton) Önkormányzatunk, a Kőbányai Torna Club és a Vuelta 
Sportiroda kerékpáros emléktúrát szervezett az 1849-es isaszegi csata helyszínére. Az 
eseményen több mint százan vettek részt, hogy a tavaszi napsütésben koszorút helyezzenek el 
Isaszegen, a Honvéd-emlékműnél.   

Közműnyilvántartás folyamatos 
felülvizsgálata  
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

 
Szabvány és jogszabályváltozások miatt a közműnyilvántartás átdolgozása áttolódik 2014. 
évre. 2013-ban a feladattal kapcsolatban az önkormányzatnak kiadása nem volt. 

Járdafelújítás 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 8 445 500 

A feladat keretében a Bihari utca 5/A,B,C,D szám előtti járdaszakasz, Füzér utca 50. szám 
előtti járdaszakasz, Rákosvölgyi utcai (Nemes út – Paprika út között, páros oldal) 
járdaszakasz, valamint a Sibrik Miklós út Mádi utca és Harmat utca közötti részén található 
járdaszakasz felújításására került sor.   

Útfelújítások, útépítések 
(Erdősi utca, Harmat u. 172-188. előtti 
belső szervízút, Bányató u. 2-10. előtti 
belső szervízút, Kőrösi Csoma S. út 43-
51. mögötti szervízút) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

39 814 881 A betervezett 4 utcaszakasz felújítása terv szerint, 2013 nyár végére elkészült. 
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Kerepesi út - Fehér út – Gyakorló u. 
– Hatház u. által határolt terület 
fizető parkolási övezet kialakítása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Gyakorló utca 3-5. szám előtti 
parkolóhelyek II. építési ütemének 
kialakítása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

119 473 986 

A parkolási övezet kialakítása az előzetes terveknek és önkormányzati rendeletnek 
megfelelően 2013. szeptember végére elkészült, s október 1-jétől folyamatosan működik a 
rendszer. 
A megvalósításhoz többek között új parkolókat kellett építeni (58 db), a régi parkolókat ki 
kellett javítani (kátyúzás stb.), a kijelölt parkolóhelyeket felfesteni, parkolóórákat beszerezni 
és telepíteni, helyiségeket kialakítani az ügyfélszolgálat részére, fel kellett állítani a parkolási 
szervezetet a szükséges létszámmal stb. 
A Városüzemeltetési Csoport lebonyolításában a Gyakorló u. 3-5. előtti (340 m2) parkoló 
kialakítása elkészült, a végleges forgalombahelyezéshez szükséges dokumentáció az 
engedélyező hatóság részére átadásra került. Ennek a szakasznak a megvalósításához az 
Önkormányzat bruttó 4 000 000 forintot biztosított, a projekt finanszírozója a Mota-Engil 
Magyarország Zrt. volt. 

Parkolóhelyek kijelölése, kialakítása 
(13 helyszínen (kb. 210 db), 
tervezéssel, kivitelezéssel) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

 Forrás hiányában a 13 helyszínt érintő parkolóhely kialakítás későbbi időszakra tolódik. 

Gyalogos átkelőhelyek kijelölése, 
kialakítása az alábbi helyszíneken: 
Balkán utcai körforgalom 
Kápolna utcai körforgalom 
Újhegyi út – Bányató utca 
Keresztúri út – díszítő elem 
Gergely utca – Újhegyi sétány 
(Gőzmozdony utca) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport 

 

A Gergely utca – Újhegyi sétány gyalogátkelő létesítése megtörtént, a Kápolna utcai 
körforgalomnál, az Újhegyi út – Bányató utcánál és a Keresztúri út – díszítő üzemnél az 
átkelők kialakítása 2014-re áthúzódik. A Balkán utcai körforgalomnál az átkelő létesítése 
későbbi időszakra tolódik. 

Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

3 862 705 
Az utcanév és egyéb táblák kihelyezése és pótlása minden bejelentett helyszínen megtörtént, 
valamint folytatódott a Laposdűlő és Ligettelek városrészek utcanév feliratozásának 
egységesítése. 

 


