
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~- számú előterjesztés 

a Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2016. évi Intézkedési Tervről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Kőbánya környezeti állapotának felmérése, valamint értékelése, a környezeti problémák 
súlyosságának mérlegelése, beavatkozási javaslatok és programfeladatok kitűzése eredményeként a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című 
dokumentum jóváhagyásáról szóló 542/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatával elfogadta a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre" 
című dokumentumot (a továbbiakban: Környezetvédelmi Program). 

A Környezetvédelmi Program feladata, hogy a kerület adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit 
és jövőbeni fejlődési igényeit, valamint a kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a kerület 
környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges eszközöket. 

A Környezetvédelmi Program "6. Környezetvédelmi Program (20 15-20 19) pontjainak 
összefoglalása, intézkedési terv" fejezetében foglalt rövidtávú feladatok figyelembevételével készült 
el a 2015. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amelyet a Képviselő-testület a 
Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2015. évi 
Intézkedési Tervéről szóló 89/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával elfogadott. 

A Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Humánszolgáltatási Főosztály, a Kőkert Kft., 
valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatásának felhasználásával elkészült a 2015. 
évben elvégzett feladatokról és azok költségeiről szóló beszámoló, amely a határozattervezet l. 
valamint a 2016. évben várható feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amely a határozattervezet 2. 
mellékletét képezi. Az intézkedési tervben szereplő valamennyi feladat a megjelölt felelősökkel való 
egyeztetést követően, az adats)Zolgáltatásuk alapján került összeállításra. A Humánszolgáltatási 
Főosztály bekérte a kerületi lskolák, óvodák környezetvédelmi nevelésről szóló beszámolóit, 
amelyek terjedelmük miatt a vonatkozó pontoknál összegezve kerültek megjelenítésre. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2015. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 
kerület esztétikai és környezeti állapota javult, amelyet a 2016. évi Intézkedési Tervben foglalt 
feladatok teljesítése tovább javíthat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladatok pénzügyi fedezetét-a pályázatok során elnyertek mellett- a 2015. évi önkormányzati 
költségvetés biztosította. Mind az Intézkedési Terv, mind a beszámoló tartalmaz olyan feladatokat is, 
amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást 



Az Intézkedési Tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében a pénzügyi forrás a 2016. 
évi önkormányzati költségvetésben - a feladatok végrehajtásáért felelős költségvetésében -
rendelkezésre áll. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. április " (f;" 

Törvényességi szemp ból ellenjegyzem: 

Dr. S~ ó Krisztián 
jegyző 

/_?l/ 
./ 

Radványi Gábor 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. ( ... ... )határozata 

a Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2016. évi Intézkedési Tervről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2015. évi Intézkedési Terv beszámolóját az l. melléklet szerint elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2016. évi Intézkedési Tervét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 

Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2016. (… …) KÖKT határozathoz    

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

 
2015. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓJA 

 
A 2015. évi intézkedési terv beszámoló szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 
2015-2019. évekre című dokumentációban meghatározott „6. Környezetvédelmi Program (2015-2019) pontjainak összefoglalása, intézkedési terv” című 
fejezetben foglalt rövidtávú feladatoknak. Jelen beszámolóban megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényeltek pénzügyi ráfordítást, vagy azokra 
nem volt külön forrás elkülönítve. 
 

FELADATOK 
FELADATRA 

FELHASZNÁLT 
ÖSSZEG (Ft) 

FELADATOK ELVÉGZÉSE, MEGJEGYZÉSEK 

1. Levegőtisztaság-védelem 

1.1. 

A Felügyelőséggel egyeztetve a 
légszennyező pontforrások 
folyamatos aktualizálása  
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási 
szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a 
rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 
3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás 2. §-a értelmében a környezetvédelmi hatóság 
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetők közül a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőiről, valamint a kibocsátott 
légszennyező anyagok köréről minden év április 30-ig tájékoztatást ad a 
telephely szerint illetékes polgármesternek. A Főváros tekintetében ezen 
kötelezettséget a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 
Főpolgármester felé teljesíti, amely szerint a 2014. évhez képest 2015. évben 
változás nem történt. A légszennyező pontforrásokban bekövetkezett változások 
miatt az egységes környezethasználati engedélyre kötelezetteknek az engedély 
módosítását kell kezdeményeznie a Kormányhivataltól, amely eljárásban az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály is közreműködik. 2015. évben a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. egy új pontforrást létesített, az EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. szintén egy új pontforrást létesített, kettő meglévő 
pontforrásában pedig komponensek változtak. 
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1.2. 

Kapcsolatfelvétel a kibocsátó cégek 
illetékes szakembereivel 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

Kifejezetten pontforrások miatt nem vettük fel a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, 
ugyanis az 1.1. pontban részletezett egységes környezethasználati engedélyek 
módosítási eljárásainál mérésekkel, számításokkal alátámasztott részletes 
dokumentációban ismerhettük meg a kibocsátott anyagokat. 

1.3. 

Szmogriadó esetén szükség szerint a 
helyi lakosság további tájékoztatása 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. 
rendeletben meghatározott szmoghelyzet bekövetkezése esetén a főpolgármester 
feladata az érintett lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépés helyéről, 
mértékéről és időtartamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt 
teendőkről, valamint a jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges 
feladatokról. 
2015. évben két esetben került sor tájékoztatási fokozat (augusztusban és 
novemberben) elrendelésére, egy esetben pedig a riasztási fokozat 
(novemberben) lépett életbe. Mindhárom esetben a főpolgármester közvetlenül 
tájékoztatta a lakosságot. 

1.4. 

Avar és kerti hulladékok égetési 
tilalmának ellenőrzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőbányai Közterület-felügyelet 

 

2011. december 1-jétől Budapest közigazgatási területén tilos az avar és kerti 
hulladékok égetése, helyette elsősorban helyben kell komposztálni, másodsorban 
a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.) által forgalmazott, 
erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, amelyet a közszolgáltató elszállít. Az 
avarégetési tilalom betartását a Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi 
hivatalai jogosultak ellenőrizni. 
2015. évben a Közterület-felügyelethez avar és kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos bejelentés egy alkalommal érkezett az Érsemlyéni utcából. A 
közterület-felügyelők helyszínre érkezésekor az égetés megszűnt, így 
intézkedésre nem volt szükség.   
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1.5. 

A levegőminőség folyamatos 
nyomonkövetése a Gergely utcai 
mérőállomás adatai segítségével 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi. A hálózat alapvetően két részből áll, 
automata állomások folyamatos méréséből, valamint manuális hálózat pontjain 
gyűjtött minták elemzéséből. A hálózat szakmai irányítása a Földművelésügyi 
Minisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai irányításának operatív, valamint a 
minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat alá tartozó 
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ látja el. A 12 automata állomásból 
egy a kerületünkben került elhelyezésre a Gergely utcában, az Idősek Otthona 
mellett. A 2015. évben rögzített adatok interneten (www.levegominoseg.hu) 
elérhetőek. A lekért adatokból megállapítható, hogy az adatrögzítés 2015-ben 
csak április 10-től kezdődött PM10 (szállópor) és O3 (ózon) komponensekre. A 
PM10 legmagasabb értékét 2015. november 8-án, az O3 értékét pedig 2015. 
augusztus 6-án rögzítették, amelyek meghaladták az órás határértéket. 

1.6. 

Bűz- és levegőtisztaság-védelmi 
eljárás kezdeményezése az illetékes 
hatóságoknál 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2013. január  
1-jei módosítása alapján a jegyző levegővédelmi hatósági jogkörét a járási 
hivatalok vették át. Ezen rendelkezés alapján a 2015. évben hatóságunknál 
benyújtott 4 levegővédelmi panaszbeadványt áttettük a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz.   

1.7. 

A szállópor mennyiségének 
csökkentése érdekében a burkolt 
utak arányának növelése a 
kerületben 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

40 858 467 
(Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.) 

2015. augusztus végére derült ki, hogy az Albert Camus utcát 2015-ben nem 
lehetett kiépíteni, ugyanis még mindig az MNV Zrt. tulajdona a terület. Ezen 
okokból az építési engedéllyel rendelkező Ökrös utca még kiépítetlen szakaszán 
(Korall utca – Gumigyár utca) került sor a munkavégzésre. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően a kivitelezés december elején fejeződött be. 

1.8. 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületek esetében a légszennyező 
források (kémények) tervszerű 
felülvizsgálata, karbantartása és 
felújítása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

29 910 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 8 épületben felújította a kéményeket 
(kéménybélések, tisztítóajtók cseréje, füstcső cserék, levegő utánpótlás 
beépítése, kéményjárdák beépítése) bruttó 24 000 000 forint értékben. 12 db 
lakásban az évközben megkapott FŐKÉTÜSZ felszólítások alapján végeztek 
kéményfelújítási munkákat 5 910 000 forint értékben. 

http://www.levegominoseg.hu/
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2. Hulladékgazdálkodás 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

20 987 000 

Lakóingatlanok tekintetében az egyéb című önkormányzati költségsor 
keretösszege év közben 14 770 000 forintra módosult, amelyből 12 464 000 
forint került felhasználásra. Ebben az összegben jelenik meg az illegális 
hulladéklerakók felszámolására fordított költség is. Helyiségek esetében a nem 
lakás célú helyiségekre felhasználható egyéb költségsor 14 000 000 forintra 
módosult, amelyből 8 523 000 forint került felhasználásra. A nem lakó 
ingatlanokon található illegális hulladéklerakók felszámolására teljesített 
kifizetéseket ezen összeg tartalmazza.  

 A Városüzemeltetési Osztály részéről 2015. évben nem volt szükség illegálisan 
lerakott hulladék elszállítására. 

 

A Kőbányai Közterület-felügyelet 2015. évben is rendszeresen jelezte a 
közterületen illegálisan elhagyott hulladékkal kapcsolatos észleléseit, a terület 
megtisztítása céljából elsősorban a Kőkert Kft.-nek. Közterületen történő 
szabálytalan hulladékelhelyezés miatt 3 fővel szemben szabtak ki helyszíni 
bírságot, 16 fővel szemben szabálysértési eljárást, 1 fővel szemben pedig 
környezetvédelmi hatósági eljárást kezdeményezett. A legjelentősebb sikeres 
akció a Gyógyszergyári úton, mintegy 40 m3 hulladékot elhelyező személyek 
eljárás alá vonása volt. 

2.1. 

Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Kőbányai Közterület-felügyelet, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (mely 
kizárólag a Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzített ingatlanok 
érintettségében intézkedik), Kőkert 
Kft. 

Kőkert Kft. 
39 179 881 

A Kőkert Kft. részéről 2015. évben két teherautó gyűjtötte össze az illegálisan 
elhelyezett hulladékokat. Az összegyűjtött és kezelésre elszállíttatott hulladék 
mennyisége 5530 m3 volt.  

2.2. 

 
A Budapest Főváros 
Önkormányzata által kialakított 
házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés támogatása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
 

 

Kőbánya területén teljeskörűen megtörtént a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés, minden ingatlanhoz biztosította a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt. a gyűjtőedényeket.  
A sok problémát okozó közterületi szelektív hulladékgyűjtő-szigetek a 
kerületben (egy helyszín kivételével) megszüntetésre kerültek. Tapasztalatok 
szerint a lakosság a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést megszokta. 
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2.3. 

 
A megmaradó közterületi szelektív 
hulladékgyűjtő-szigetek korláttal 
való elkerítése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
 

 A Gyakorló utca 38. szám előtt megmaradó szelektív hulladékgyűjtő-sziget 
körbekerített. 

2.4. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságának tudatosítása a kerület 
lakói és intézményei körében 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 
 

 

Az Európai Uniós forrásból támogatott, a főváros hulladékgazdálkodási 
rendszerét fejlesztő projekt fontos része, hogy a lakosság környezettudatosságát 
is növelje. A hulladékok szelektív gyűjtésének fontosságával a Budapest Főváros 
Önkormányzata és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által szervezett 
Roadshow-n ismerkedhettek meg a kicsik és nagyok a helyes hulladékkezeléssel. 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. által 2015. 
november 17-én megrendezett Roadshow-n a kreatív kézműves foglalkozás 
keretében ötleteket kaphattak a résztvevők különböző tárgyak újrahasznosítására. 
Hulladéklerakó maketten csodálhatták meg a gyerekek, hogyan is néz ki egy 
válogató létesítmény, szelektív csocsóval és szelektív társasjátékkal játszhattak, 
valamint célba dobásban is összemérhették ügyességüket.     
A lakosság és az oktatási intézmények a Föld Napja akcióban, illetve a Takarítási 
Világnap akció során közösen, minden évben hulladék, illetve papírgyűjtésben 
vesznek részt. Ennek során – személyes tapasztalatokkal gazdagítva – hívjuk fel 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára a figyelmet. 

2.5. 

Kisállathulla elszállítása, valamint a 
témában a lakosság tájékoztatása 
(újságcikk, honlapon történő 
kiemelt megjelenítés) 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

1 542 287 

A környezetvédelmi jogszabályok a veszélyes hulladékok közé sorolják az 
állattetemeket, mivel azok fertőzőek és ezáltal emberekre és az állatokra 
egyaránt veszélyesek. Környezetünk és saját egészségünk megóvása érdekében 
nagyon fontos, hogy állattetem észlelése esetén e feladat ellátására szakosodott 
hulladék-feldolgozó céget értesítsünk. Kerületünkben ezt a feladatot 
Önkormányzatunkkal kötött szerződés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. 
látja el. Az ATEV Zrt. az állati tetemeket Kőbánya közigazgatási területén 
közterületi és magánterületi ingatlanokról is elszállítja. Az ATEV Zrt. ügyeletét 
reggel 600 és 2000 óra közötti időszakban a 06-80/205-201 ingyenesen hívható 
zöldszámon lehet értesíteni az észlelt elhullott tetemről, amelyet 24 órán belül az 
Önkormányzat költségére elszállítanak. A lakosság minél szélesebb körű 
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informálása céljából részletes tájékoztatót jelentettünk meg a Kőbánya.info 
2015. augusztus-szeptember havi számában, valamint az önkormányzati 
honlapon.  
A Hivatalunkhoz érkezett bejelentéseket minden esetben soron kívül 
továbbítottuk az ATEV Zrt. felé. 

2.6. 

Hulladékkezelő telepek időszakos 
ellenőrzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

A hulladékkezelő telepek működését folyamatosan figyelemmel kísérjük. 2015. 
évben a legnagyobb figyelmet a Budapest X. kerület, Hortobágyi utca – Nemes 
utca találkozásánál található ingatlanokon végzett hulladékkezelési tevékenység 
kapta. A Hivatal környezetvédelmi és kereskedelmi munkatársai, valamint a 
Kormányhivatal munkatársai is több alkalommal tartottak helyszíni szemlét. A 
Kormányhivatalnál eljárás van folyamatban az engedély nélkül végzett 
hulladékkezelési tevékenység vonatkozásában, amely keretében a hatóság a 
tevékenységet azonnali hatállyal megtiltotta. A határozatban foglaltak nem 
teljesülése miatt több ízben eljárási bírság megfizetésére kötelezte a tulajdonost, 
amely döntések ellen fellebbezést nyújtott be a kötelezett, jelenleg az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség másodfokú eljárás 
keretében vizsgálja az ügyet. Időközben a területről − átvételi jeggyel igazoltan – 
azbeszt pala, földdel kevert bontási hulladékok és munkagépek kerültek 
elszállításra. A Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán is eljárás van 
folyamatban az ingatlan tulajdonosa ellen, amely során a telepengedély nélküli 
tevékenység a 2015. október 6-án kelt határozattal megtiltásra került. A 
tevékenység tiltás elleni folytatása miatt, végrehajtás keretében három ízben is 
bírság került kiszabásra, amely közül az utolsó két bírság ellen a kötelezett 
szintén fellebbezett. 

2.7. 

Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
 

2 819 244 

A programra 136 pályázó jelentkezett, összesen 219 db berendezést igényelve. A 
Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. évek óta támogatja a programot. A 
2015. évi pályázathoz támogatásként a 35 db komposzthálót és az 57 db 
műanyag komposztáló berendezést csak 2016. évben tudják átadni. A program 
sikeres lebonyolítása érdekében a nettó 1 968 504 forintos előirányzati keretből 
172 db berendezés beszerzése és átadása történt meg a lakosság részére. A 
ráfordítás nettó 2 219 877 Ft volt. 
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2.8. 

Közterületi Komposztáló Program 
bővítése, a meglévő komposztálók 
üzemeltetése 
 
Felelős: Kőkert Kft. 
 

 

A Kőkert Kft. a Csajkovszkij parkban 2012. decemberében felállított kb. 6 m3 
hasznos térfogatú közterületi komposztálót folyamatosan üzemeltette. A Kőkert 
Kft. a parkban összegyűjtött lombot, füvet a tárolóban komposztálja, megfelelő 
oltóanyag hozzáadásával segíti elő a lebomlást. A keletkezett komposztot a 
növények ültetésénél hasznosítják. 

2.9. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosítása a lakosság részére 
 
Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Főosztály 
 

Kőkert Kft. 
3 524 250 

Az avargyűjtő zsákok akciójának keretén belül minden évben Önkormányzatunk 
térítésmentesen „kerti zöld hulladék” feliratú 100 literes zsákot biztosít az 
ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a köztisztasági kötelezettségüknek 
eleget téve az ingatlanok előtti közterületek, valamint az ingatlanuk rendben 
tartásáról gondoskodni tudjanak. Az ingatlanok tulajdonosai, a társasházak közös 
képviselői és kerületi intézmények a zsákokat ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehették át. A Kőkert Kft. 15 000 db 
100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákot szerzett be 2015. évben. 
A 2015. július 8-ai vihar rendkívüli erővel csapott le Kőbányára. A lezúdult 
csapadékon kívül az erős, viharos szél okozta a legnagyobb pusztítást. A 
viharkárok enyhítésében Önkormányzatunk is segítséget kívánt nyújtani a 
kerületi lakosság részére, ezért a nyári időszakban is térítésmentesen biztosított 
zsákokat az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek annak érdekében, hogy mind 
az ingatlanok, mind az ingatlanok előtti közterületek mielőbb megtisztuljanak a 
lehullott vesszőktől, lombtól. 

2.10 

Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget 

a 2.1. pontban 
megjelölt 

keretösszeg 
tartalmazza 

Lakóingatlanok tekintetében az egyéb című önkormányzati költségsor 
keretösszege év közben 14 770 000 forintra módosult, amelyből 12 464 000 
forint került felhasználásra. Ebben az összegben jelenik meg a lomtalanításra 
fordított költség is. Helyiségek esetében a nem lakás célú helyiségekre 
felhasználható egyéb költségsor 14 000 000 forintra módosult, amelyből 
8 523 000 forint került felhasználásra. A nem lakóingatlanok lomtalanításának 
költségét ezen összeg tartalmazza. 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. 

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

 

A Rákos-patak menti helyi természetvédelmi területen a korábbi kábelégetésből 
visszamaradt égéstermék természetvédelmi szempontból olyan terhelést jelentett 
a környezetre, amelynek felszámolása kiemelt feladatként jelentkezett az elmúlt 
években. A Budapest Főváros Önkormányzata a védett természetvédelmi kezelés 



 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

keretében két ütemben végezte el a szennyezőanyag felszámolást. 
Az első ütemben, 2014. október végén az ex lege láprét melletti területen 275 
tonna veszélyes hulladékot szállított el a Főkert Zrt.  
A második ütemben, 2015. október végén a patakpart melletti salakos terület 
került felszámolásra, amely során 70 m3 salak került felszedésre és 
elszállíttatásra. 

3.2. 

A Rákos-patak vízminőségének 
nyomon követése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

 
2015. január 26. napján lakossági panaszbejelentés érkezett, miszerint a 
FŐKERT Kft. Budapest X. kerület, Keresztúri út 130. szám alatti telephelye 
mögött a Rákos-patak vize szennyezett, élénk rozsdabarna színű. 
Megkeresésünkre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Területi Vízügyi Hatósága arról tájékoztatott, hogy a Barátság I. 
kőolajvezeték (Pécel) tisztítását végző cég engedély nélkül szennyvizet engedett 
a Rákos-patakba. A vízügyi hatóság a céget 200 000 forint vízvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezte. 
 
Megkeresésünkre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a 2015. december 8-án 
kelt levelével megküldte a Rákos-patak 2015. I. féléves vízminőségi adatait és 
kiértékelt eredményeit. A Füredi utcánál (Budapest XIV. kerület) vett 
mintavételi eredmények alapján a Rákos-patak közepes vízminőségű. A biológiai 
vizsgálatok alapján a mintavételi helyen a domináns csoportot a Simukidae 
púposszúnyog csoport lárvái alkották. Ezen kívül a csigák közül előkerült a 
szárnyas hólyagcsiga és a lábas vízicsigácska is. A kérészek csoportját a Baetis 
vernus képviselte. 

3.3. 

Kerületi locsolókutak engedélyezése, 
a magánkutakról nyilvántartás 
vezetése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének 
hatósági engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és 
megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségéig 
terjedő kielégítését szolgálja, valamint – parti vízszűrésű és a karszt- vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz 
felhasználásával működik.  
Locsolókút engedélyezésére irányuló kérelem 2015. évben a Hungária krt.-ról, a 
Magyarfalu utcából és a Petrőczy utcából érkezett hatóságunkhoz. 
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3.4. 

Iparivíz-hálózat és csapadékvíz 
hasznosításának megvizsgálása 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 

 

A Főépítészi Osztály a Tér_Köz pályázati projekt keretében megújuló Újhegyi 
sétány tervezése során vizsgálta az ipari víz hasznosítást. A távoli rákötési 
lehetőség miatt ennek költsége jelentősen meghaladta volna az elérhető 
megtakarítást. Hosszú távon érdemes az iparivíz-hálózat öntözőhálózatra kötését 
kiépíteni, ennek érdekében pl. a Harmat utcai járda felújítása során a bekötési 
lehetőségeket úgy építették ki, hogy a későbbiekben az iparivíz-hálózat 
kiterjesztésével lehetővé váljon a lakótelep zöldterületeinek ipari vízzel való 
öntözése. A Fővárosi Vízművek tájékoztatása és a X. kerületi Kormányhivatal 
közegészségügyi állásfoglalása szerint az ipari víz öntözésre felhasználható, 
azonban a biológiai és kémiai kockázatok miatt párakapuk, vízmedencék 
üzemeltetésére nem alkalmas. A kerületi szintű öntözőhálózat kiépítésének 
feltételeit vizsgáló tanulmány elkészítésére költségvetési fedezet hiányában még 
nem került sor. 

3.5. 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületekben a takarékosságra 
ösztönző vízmérők felszerelése és az 
ivóvíz hálózati rendszerek 
felülvizsgálata 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

1 800 000 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 65 db lakásban/helyiségben szerelt fel új 
mellékvízmérőket vagy cserélte le a lejártakat, hitelesítéssel együtt bruttó 
1 800 000 forint értékben. 

3.6. 

Az önkormányzati épületek víz- és 
csatornahálózatának ütemezett 
felújítása 
(Vaspálya utca 8-10. szám alatti 
óvoda, bölcsőde és a Kerepesi út 67. 
szám alatti orvosi rendelő) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 
A Vaspálya utca 8-10. szám alatti óvoda és bölcsőde tervezési munkái és az 
építési engedélyezési eljárás lezajlott. A Kerepesi út 67. szám alatti orvosi 
rendelő bontási munkáit elvégezték.   

3.7. 

A kerületi tüzivíztározók 
szükségességének megvizsgálása, 
állapotának felmérése és a 
karbantartási feladatok elvégzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
és Városüzemeltetési Osztály 

 
A tűzivíztározók megszűntetésének felülvizsgálatára szakvélemény készült. A 
tározók további sorsáról a későbbiekben születhet döntés. A 355 600 forint 
összegű díj kifizetése áthúzódik 2016-ra. 



  10

4. Szennyvíz-kibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 

Illegális rákötések csökkentése és a 
jogszabályoktól eltérő 
szennyvízkezelés feltárása 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A 2012. március 1-jén Budapesten bevezetésre került az új, vízfogyasztás alapú 
elszámolási rendszer, amelynek értelmében a Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FTSZV Kft.), mint kizárólagos fővárosi 
közszolgáltató látja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást. Az új rendszer segítségével pontosan 
nyomon követhető a szolgáltatást igénybe vevők köre. Az FTSZV Kft. a 2016. 
január 25-én kelt levelével megküldte a kerületből elszállított háztartási 
szennyvízmennyiségek listáját ingatlanonkénti bontásban. Az adatszolgáltatás 
alapján 2015-ben 4156,5 m3 szennyvíz került elszállításra kerületünkből pl. 
Gumigyár utcából, a Keresztúri útról, a Jászberényi útról és a Serpenyő utcából.  

4.2. 

Budapest Komplex Integrált 
Szennyvízelvezetése projekt 
megvalósításának elősegítése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
 

 

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt célja, hogy Budapest 
minél nagyobb része, minél hamarabb rácsatlakozhasson a korszerű 
csatornahálózatra, és a keletkező szennyvizek káros anyagoktól megtisztítva 
kerüljenek vissza a természet körforgásába. 
A 2013 szeptemberében indult Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 
projekt keretében 2015. I. félévéig az Albertirsai köz, a Diósgyőri utca, a Kiskert 
utca, az Ónodi utca, a Korall utca, a Petrőczy utca, a Pogány utca, a Rákász utca, 
az Ökrös köz, a Serpenyő utca, a Tárna utca kijelölt szakaszain épült ki 
szennyvízhálózat, így az eddig csatornázatlan háztartások elszivárgó szennyvize 
többé nem károsítja a környezetet. 
A projekt lezárásra került, az elkészült csatorna szakaszokat a Fővárosi 
Önkormányzat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére üzemeltetésre átadta. 

4.3. 

A közművekkel kapcsolatos 
fejlesztések során nem csak az 
infrastruktúra, hanem a 
környezetvédelmi hatások vizsgálata 
is szükséges  
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Főépítészi Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 
A közművekkel kapcsolatos fejlesztések során a környezetvédelmi hatásokat 
minden esetben megvizsgáltuk, lehetőség szerint a legkorszerűbb anyagok és 
technológiák használatát szorgalmaztuk. 
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4.4. 

Nyílt csapadékvízelvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

31 993 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok esetében 
a feladatkör ellátását kizárólag a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében 
foglalt ingatlanok és abban jelölt feladatok alapján teljesíti. A forrás az 
önkormányzati költségvetés zöldterület karbantartás című sorában megjelenő 
összeg erejéig, azon belül biztosított. Lakások esetében 18 494 000 forint 
felhasználással, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
tekintetében 13 499 000 forint összeg felhasználással teljesült. Az összeg a 
területek fűnyírási, parlagfűmentesítési, kaszálási, gallyazási, favágási, 
növényvédelmi stb. költségeit is magában foglalja.  
A kaszálás mellett az esetlegesen előforduló tisztításokat az útfelügyelő jelzése 
alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az utakhoz kapcsolódóan elvégezte.   

4.5. 

Önkormányzati beruházás során az 
elhagyott közművekre figyelemmel 
kell döntést hozni, az elhagyott 
közműveket meg kell vizsgálni, 
valamint kezdeményezni kell a 
közművek kezelői felé a szükséges 
intézkedések megtételét 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Főépítészi Osztály 

 

2015. évben a Főépítészi Osztály nem vett részt olyan önkormányzati 
beruházásban, amely elhagyott közműveket érintett volna. 
A tulajdonosi, közútkezelői és munkakezdési közútkezelői hozzájárulásokban a 
felhagyott közművezetékek visszabontását a Városüzemeltetési Osztály előírja. 
Egyedi esetben a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembevételével 
– pl. fasor kivágás elkerülése érdekében vezetékszakaszok kiinjektálása – egyéb 
műszaki megoldást alkalmazunk. 

5. Föld és talaj 

5.1. 

Hálós térburkolatok kialakításának 
ösztönzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési 
Osztály 

4 862 778 

A hálós térburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból 
is támogatandó. Az építési engedélyezési eljárások során benyújtott tervek 
alapján az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály minden esetben tájékoztatja 
az engedélyest, hogy a zöldfelületi mutatóba nem számolható be. 
A fejlesztési projekteknél a környezetbarát burkolatok kialakítása a cél. A 
Harmat utca 17. és 88. autóbusz-megállók környezete megújításánál vízáteresztő, 
hálós térkőburkolat készült (130 m2).  
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5.2. 

Talajszennyező környezethasználók 
kiszűrése érdekében ellenőrzések 
lefolytatása, szükség esetén az 
illetékes hatóság felé intézkedés 
kezdeményezése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

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

5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 
parkolókon összegyűlő csapadékvíz 
tisztításának megkövetelése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Városüze-
meltetési Osztály, Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. 
 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet 33. § 
(2) bekezdés f) pontja alapján az olajos szennyeződéseknek kitett burkolt 
közlekedési felületekről és a 400 m2-nél nagyobb parkolókból lefolyó 
csapadékvizet benzin- és olajfogón keresztül lehet a közcsatornába, illetve 
árokba vezetni. Ezen rendelkezést a beruházások és az engedélyek kiadása során 
minden esetben előírjuk. 
Az újonnan építendő parkolókat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az engedélyben 
előírtak szerint építi meg. 2015-ben nem épült jelentősebb nagyságú parkoló. A 
tervezések során a jogszabályi előírások betartása megtörténik. 

5.4. 

Együttműködés a Magyar Földtani 
és Geofizikai Intézettel az általuk 
szerkesztett kerületi 
településgeológiai-környezetföldtani 
térképsorozat készítése során 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Főépítészi 
Osztály, Városüzemeltetési Osztály 

 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2014. évben a Budapest X. kerület, 
Kőbánya településgeológiai vizsgálatát irányozta elő településgeológiai-
környezetföldtani térképsorozat készítése céljából. Az Intézet munkájának 
segítéseként adatszolgáltatást nyújtottunk. 
A munka keretében egy 23 térképváltozatból álló térképsorozat készült el a 
régebbi és a közelmúltban elvégzett vizsgálatok során feltárt adatok 
felhasználásával. A térképsorozathoz készítettek egy 45 oldalas magyarázó 
dokumentumot is. Az elkészült anyagok az Intézet munkatársával való 
egyeztetést követően személyesen is bemutatásra kerülnek. 
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5.5. 

A Felső-rákosi rétek kábelégetéssel 
szennyezett területein várható teljes 
talajcsere nyomonkövetése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

A Budapest Főváros Önkormányzata a védett természetvédelmi kezelés 
keretében két ütemben végezte el a szennyezőanyag-felszámolást. Bővebben a 
3.1. pontban olvasható. 
 

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

 
Felső-rákosi rétek helyi 
természetvédelmi területei 
kezelésének, feladatainak 
nyomonkövetése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

2014. január 1. napján a Felső-rákosi rétek kijelölt területeit a Fővárosi 
Közgyűlés helyi természetvédelmi területté nyilvánította, amelynek 
következtében a Budapest Főváros Önkormányzata a védett terület határát 
hatósági táblákkal jelölte meg. A természetvédelmi kezelés egyik legfontosabb 
elemeként, a tájidegen fás és lágyszárú növényfajok visszaszorítása 
folyamatosan zajlott a területen, amely egyrészt a helyben gazdálkodó 
állattartókkal egyeztetve legeltetéssel történt, másrészt a Főkert Zrt. a 
természetvédelmi kezelések keretében végezte. A szemléletformálás részeként a 
Budapest Főváros Önkormányzata és a Természetvédelmi Őrszolgálat 2015. 
október végén a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar hallgatóinak 
tartott rendhagyó terepgyakorlatot.  A közel 100 főből álló egyetemi hallgatóság 
körbejárta a Felső-rákosi rétek természetvédelmi területet, miközben 
megismerkedett a védett értékekkel, a természetvédelmi kezelési feladatokkal, a 
közelmúltban megvalósult kármentesítés tapasztalataival és a Természetvédelmi 
Őrszolgálat munkájával.  

6.2. 

 
A Felső-rákosi rétek kijelölt 
területeinek tulajdoni viszonyairól 
nyilvántartás készítése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

A Felső-rákosi réteken kijelölt természetvédelmi terület összesen 228 ingatlant 
érint. Az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait lekértük, és a rendelkezésre 
álló adatokból nyilvántartást készítettünk. A terület nagy része 
magántulajdonban áll, de vannak önkormányzati és a Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában álló területek is. 



  14

6.3. 

 
Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat bevonásával 
 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

A Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság keretein belül működő 
Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat a Felső-rákosi rétek teljes területén a 
védetté nyilvánítása óta lát el szolgálatot, így hetente átlagosan 2 alkalommal 
bejárással tartott ellenőrzést, ezen felül a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal heti 
egy alkalommal közös járőrszolgálatot láttak el. A járőrszolgálat során a 
Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai monitoring tevékenységet is 
folytattak a védett értékek felkutatása, nyomon követése céljából. 
A Felső-rákosi rétek határán lévő lakott településrészeket a Kőbányai Közterület-
felügyelet ellenőrzi.  

6.4. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék-
lerakások) feltérképezése és 
megszüntetése a Felső-rákosi 
réteken 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Kőbányai 
Közterület-felügyelet, 
Városüzemeltetési Osztály 
 

 

2015. év tavaszán, a Te Szedd országos hulladékmentesítési program keretében a 
Budapest Főváros Önkormányzata, a Természetvédelmi Őrszolgálat, a Főkert 
Zrt. és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által szervezett 
közös akció önkéntesei 78 zsák hulladékot gyűjtöttek össze a védett területről. A 
zsákolható hulladék mellett 2 db, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 
által biztosított konténer is megtelt autóalkatrészekkel, amelyet a Budapest 
Főváros Önkormányzata elszállíttatott. A tavaszi hulladékmentesítés után is 
folytatódott a lerakott hulladékkupacok felmérése és elszállítása, hiszen a 
rendszeres őrszolgálati és mezőőri jelenlét ellenére is jelentős volt az illegális 
hulladéklerakás a védett területen.  

6.5. 

A Felső-rákosi rétek 
környezetvédelmi hasznosítására 
vonatkozó program kidolgozása 
(Rákos-patak komplex 
revitalizációjának előkészítése) 
 
Felelős: Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

 
Budapest Főváros Önkormányzata a Rákos-patak menti önkormányzatok 
szakmai együttműködésével 2016-ban dolgozza ki a Rákos-patak és környéke 
revitalizációja előzetes megvalósíthatósági tanulmányát. 

6.6.  

Gólyafészek kihelyezésének 
nyomon-követése a Felső-rákosi 
rétek területére 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

Civil kezdeményezésre, kora tavasszal egy gólyafészket helyezett ki a Budapest 
Főváros Önkormányzata a területre, abban a reményben, hogy a Budapest 
egykori, utolsó fehér gólya fészkelőhelyén újra megtelepedhet ez a fokozottan 
védett madár. 2015. évben nem regisztráltak fészkelést, de mivel a fehér gólya 
minden évben megfigyelhető a területen, van esély a visszatérésére. 
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6.7. 

Tanösvény kialakításának 
figyelemmel kísérése a Felső-rákosi 
réteken 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

2015. évben elkészült és kihelyezésre került a védett terület kiemelkedő 
természeti és kultúrtörténeti emlékeit bemutató 12 állomásos tanösvény, amelyet 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Fővárosi 
Környezetvédelmi Alap támogatásával készített. Sajnos ősszel nem csak a 
hatósági táblákat, de a frissen kihelyezett tanösvénytáblákat is megrongálták. A 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tanösvény táblákat már 
helyreállította, a hatósági táblák folyamatos rongálása miatt pedig rendészeti 
intézkedés van folyamatban. Az illegális hulladéklerakást, valamint a 
táblarongálást a Természetvédelmi Őrszolgálat rendszeres figyelőszolgálattal 
igyekszik megfékezni. 

7. Zaj- és rezgésvédelem 

7.1. 

Lakossági panasz kivizsgálása 
céljából szükség esetén hatósági zaj- 
és rezgésmérés végzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 2015. évben hatósági zaj- és rezgésmérésre nem került sor. 

7.2. 

Zajmérésen alapuló repülési 
zajterhelés vizsgálat a 
Királydombon 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

7.3. 

Zajmérésen alapuló repülési 
zajterhelés vizsgálat a Kőbánya-
Kertvárosban 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Tervezett összege 
5 300 000 
(amely az 

esetlegesen önként 
vállalt zajméréseket 

is tartalmazza)  

Önkormányzatunk a kötelező feladatain túl, 2015. évben célul tűzte ki, hogy a 
kerület két repülési zajjal leginkább érintett területrészén, a Királydombon és a 
Városszéli-telepen (Kőbánya-Kertváros) zajmérést végeztet a lakosok 
panaszainak kivizsgálása céljából. Az előkészületi feladatok során azonban 
mérlegeltük a ráfordított összeg mértékének figyelembevételével a mérések 
hasznosságát. Az elmúlt években ugyanis a megbízásunk által készült zajmérési 
jegyzőkönyvek tartalmát, eredményeit a Légügyi Hivatal egyik eljárása során 
sem nem vette figyelembe, azokat csak tájékoztató adatokként használta fel. 
Mindezek figyelembe vételével született az a döntés, hogy a 7.10. pontban 
részletezett jogszabályi felülvizsgálat iránti kezdeményezéssel élünk a lakosság 
érdekeinek érvényesítése céljából, valamint a repülőtéri eljárásokban 
fellebbezésekkel nyilvánítjuk ki a döntések jogszabályellenes mivoltával 
kapcsolatos véleményünket (részletesen a 7. 10. és 7.11. pontban).     
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7.4. 

Kerületfejlesztési és beruházási 
egyeztetések, valamint építési 
engedélyezési eljárások során 
különös figyelem fordítása a 
védendő épületek zajvédelmére 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Főépítészi 
Osztály és Városüzemel- 
tetési Osztály 

 

Építési engedélyezési eljárás során a hatóság fokozott figyelmet fordít a 
zajvédelemre. Zajvédelmi szempontból jegyzői hatáskörbe utalt tevékenységek 
esetén a használatbavételi engedélyt zajmérés végzéséhez kötjük. 
A kerületfejlesztési és beruházási feladatok elvégzésének keretében a Főépítészi 
Osztály az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztállyal közösen alakítja ki a 
zajvédelmi kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalásait. 
A Városüzemeltetési Osztály lebonyolításában végzett kivitelezési munkák során 
minden esetben betartásra kerültek a zajvédelmi előírások. 

7.5. 

Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 

 A Főépítészi Osztály a szabályozási tervek készítése során feltünteti a táj-, 
természet- és környezetvédelmi elemeket. 

7.6. 

Csendes övezetek kialakításának 
vizsgálata, valamint a feltételek 
teljesülése esetén kijelölése 
 
Felelős: Főépítészi Osztály, Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztály 
 

 

Csendes övezet vagy zajvédelmi szempontból fokozottan védett területet abban 
az esetben lehet kijelölni, ha a kijelölésre szánt terület tényleges zajterhelése 
megfelel a csendes övezetre, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett 
területre megállapított határértékeknek. 2015. évben csendes övezet nem lett 
kijelölve. 

7.7. 

A környezeti zajvédelem helyi 
szabályairól szóló 65/2008. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 A rendelet módosítására 2015. évben nem került sor. 

7.8. 

A Repülőtér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban bizottsági 
tagként történő részvétel 
 
Felelős: Polgármester 
 

 

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) 
Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésének értelmében a Budapest Airport Zrt. mint a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzembentartója Zajvédelmi 
Bizottságot hozott létre és működtet, amelybe Önkormányzatunk is delegálhatott 
egy képviselőt. A Bizottság eddigi tagjainak mandátuma 2015. december 20-i 
hatállyal lejárt. Kovács Róbert Polgármester Úr az újonnan alakuló Bizottságba 
Önkormányzatunk részéről Radványi Gábor Alpolgármester Urat delegálta. 
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7.9. 

A Web Alapú Légiforgalmi 
Tájékoztató Elektronikus Rendszer 
kidolgozásáról a lakosság 
tájékoztatása  
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

Örömmel értesültünk a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
kutatás-fejlesztési programjának új eleméről, a Web Alapú Légiforgalmi 
Tájékoztató Elektronikus Rendszer (a továbbiakban: WALTER) kidolgozásáról. 
A WALTER egy olyan korszerű, egyszerűen kezelhető, internetalapú 
szolgáltatás, amellyel bárki megjelenítheti a légi járművek pozícióját és adatait 
egy adott időpontban Budapest vonzáskörzetén belül, így naprakész 
információkat szolgáltat a főváros feletti légiforgalom alakulásáról. A rendszert 
támogató szoftvert a HungaroControl kezdeményezése és tervei alapján a KTI 
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai Központja 
fejlesztette ki és helyezte üzembe. A HungaroControl radaradataiból táplálkozó, 
nyilvános weboldal segítségével 15 napra visszamenőleg lekérdezhetők a kijelölt 
légijárművek adatai a felhasználó által megjelölt cím vagy a GPS koordinátákkal 
megadott pozíció 3,7 kilométeres körzetében. Az elhaladt légi jármű 
kiválasztásával nemcsak annak helyzete, járatszáma, típusa jeleníthető meg, 
hanem a kiválasztott pozíciótól vett minimális távolsága is. Az adatok térképes 
felületen, könnyen kezelhető módon, egyszerűen böngészhetők. A járműről a 
megtekintett adatokat lekérdezés formájában, a rendszer által előállított 
webcímről lementheti magának az érdeklődő, amelyeket tárolhat ebben a 
formában 15 napnál hosszabb ideig is. Az információs szolgáltatás a 
HungaroControl honlapjáról bárki számára elérhető. A rendszerrel kapcsolatos 
tájékoztatót Önkormányzatunk honlapján közzétettük, valamint a Kőbányai 
Hírek 2015. márciusi lapszámában megjelentettük. 

7.10. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése érdekében 
egyeztetések, a kerület lakossága 
szempontjából hátrányos döntések 
felülvizsgálatának kezdeményezése, 
jogorvoslati kérelmek benyújtása 
 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

 

A kerület lakosaira nézve jelentős zavaró hatással vannak az egyes repülési 
zajok, mégis a jogszabályok szerinti számítási módszer alapján számolva 
határérték alatt maradnak, amely által intézkedés ezek orvoslására nem történik. 
A megítélési időre vonatkozó értékek nem veszik figyelembe az átrepülések eseti 
jellegéből adódó különösen zavaró hatást. A repülési zajterhelés vizsgálata során 
alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezéséről szóló 
előterjesztést a Képviselő-testület a 2015. november 19-én megtartott ülésén 
megtárgyalta. A Képviselő-testület a repülési zajterhelés vizsgálata során 
alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezéséről szóló 
397/2015. (XI. 19.) KÖKT határozatában felhatalmazta a Polgármester Urat, 
hogy kezdeményezze a feladatkörrel rendelkező miniszter útján a repülési 
zajterhelés vizsgálata során alkalmazott határérték meghatározásának és 
értékelési rendszerének felülvizsgálatát. A lakosság érdekeinek védelme céljából 
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Kovács Róbert Polgármester Úr a 2015. december 17-én kelt levelében 
megkereste a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 
6.) Korm. rendelet alapján a Kormány környezetvédelemért felelős tagját, Dr. 
Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Urat és kérte, hogy a repülési 
zajterhelés vizsgálata során alkalmazott határérték meghatározása és értékelési 
rendszere felülvizsgálatának kezdeményezését támogassa és az ezzel kapcsolatos 
álláspontjáról adjon tájékoztatást. A 2016. február 5-én kelt válaszlevélben 
foglaltakkal nem értettünk teljes mértékben egyet, ezért ismételt megkereséssel 
élünk a Földművelési Minisztérium felé.  
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az OKTF-
KP/9586-15/2015. számú határozatában az elsőfokú hatásrozatot helyben hagyta, 
amelyben környezetvédelmi működési engedélyt kapott a Repülőtér. 
Önkormányzatunk a másodfokú döntés ellen 2015. november 4-én kereseti 
kérelmet terjesztett elő, így a döntés nem vált jogerőssé.  

7.11. 

A Repülőtér környezetében 
kijelölendő zajgátló védőövezet 
terveinek véleményezése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (a továbbiakban: Légügyi 
Hivatal) a Budapest Airport Zrt. által benyújtott kérelem alapján a 2014. 
augusztus 1-jén kelt, LR/RK/NS/A/1965/0/2014. számú határozatával a 
Repülőtér környezetében zajgátló védőövezeteket jelölt ki. Önkormányzatunk a 
zajgátló védőövezet tervezeteivel kapcsolatban több alkalommal alakított ki 
szakmai véleménnyel alátámasztott javaslatokat. Összefoglalva elmondható, 
hogy a Repülőtér környezetében a határozattal kijelölt zajgátló védőövezet 
Kőbánya esetében B, C és D övezeteket tartalmaz. A lehatárolt területek csak a 
temető teljes területére, valamint egyes iparterületekre és a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház területére korlátozódik. Az eljárás során a Képviselő-testület részéről 
több alkalommal is jelzett, kiemelt zajterheléssel bíró lakóterületek (pl. 
Kőbánya-Kertváros, Királydomb, Gyakorló utcai lakótelep, valamint az Újhegyi 
lakótelep területei) nem kerültek említésre a határozat alapját képező 
dokumentációban. A kijelölt zajgátló védőövezetek tudomásulvétele hátrányos 
helyzetbe hozta volna kerületünk lakosságát, ezért a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a repülési zajterhelés vizsgálata 
során alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezéséről 
szóló 402/2014. (VIII. 26.) KÖKT határozata értelmében 2014. augusztus 26-án 
Kovács Róbert Polgármester Úr jogorvoslati kérelmet nyújtott be a döntés ellen. 
A másodfokú eljárás keretében eseti szakértő kirendelésére került sor, akinek a 
szakmai véleménye figyelembe vételével a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
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Központ meghozta a 2016. január 27-én kelt, EH/MD/NS/A/171/1/2016. számú 
másodfokú határozatát, amelyben az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A 
döntésekből megállapítható, hogy az Önkormányzatunk több alkalommal is 
közölt álláspontját végül sem az elsőfokú, sem a másodfokú hatóság nem vette 
figyelembe. Mindezek alapján 2016. február 23-án kereseti kérelmet nyújtottunk 
be a másodfokú döntéssel szemben. 

7.12. 

A Felügyelőség által előírt vasúti 
zajhatások csökkentésére 
zajárnyékoló fal kialakításának 
nyomon-követése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály  
 

 

A Kormányhivatal jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség a többször módosított 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 előírásai 
között szerepel, hogy a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca 
mentén zajárnyékoló létesítményeket kell kiépíteni. A fal 2015. évben megépült, 
a határozatban előírtak teljesítéseként a MÁV Zrt. benyújtotta a Kormányhivatal 
felé a zajárnyékoló fal akusztikai vizsgálatára vonatkozó akusztikai 
szakvéleményt. A szakvéleménybe foglalt vizsgálat mérései a MÁV Zrt. és a 
Kormányhivatal képviselőinek 2015. június 30-án megtartott közös helyszíni 
bejárása során egyeztetett három mérési ponton, éjszakai időszakban kerültek 
végrehajtásra. A megítélési A-hangnyomásszint értéke két mérési pontban nem 
haladta meg a határértékeket, de a Budapest X. kerület, Zöldpálya utca 2. szám 
alatti lakóépület védendő homlokzata előtt felvett ZT-1 jelű mérési pontban 2 
dB-el meghaladta a határértéket. Tekintettel arra, hogy forrásoldali zajvédelmi 
intézkedésekkel nem lehet a határértékek teljesülését biztosítani, vizsgálni kell az 
épületek zajtól védendő helyiségeiben érvényes határértékek teljesülését és 
túllépés esetén meg kell határozni a zajvédelmi követelmények teljesülését 
szolgáló passzív akusztikai műszaki megoldást a megvalósítási határidővel 
együtt. Ezzel kapcsolatosan a Kormányhivatal az Engedélyben foglaltak alapján 
fog intézkedni. A vizsgált vonalszakasz azon részein, ahol a mérések eredményei 
a határértékek teljesülését igazolták – bár a határérték alatti zaj is hallható és 
zavaró lehet – a Kormányhivatalnak nincs jogszabályi lehetősége további 
zajvédelmi intézkedés megtételére.  
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7.13. 

A határérték feletti terheléssel bíró 
fő közlekedési utak mentén passzív 
akusztikai védelem kiépítésének 
kezdeményezése, nyomonkövetése új 
épületek, felújítások esetén 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Főépítészi Osztály 
 

 Tervezéseknél, beruházásoknál, valamint építési engedélyek kiadása során 
figyelembe vesszük a zajvédelmi követelményeket. 

7.14. 

Kőbánya-Kertváros 4 kijelölt 
pontján rezgésmérés 
kezdeményezése, valamint az 
elvégzésében való közreműködés 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
 

 

2015. március 3-án a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselőivel, Agócs Zsolt 
Képviselő Úrral, valamint egy kerületi lakossal bejárást tartottunk a Budapest X. 
kerület, Kőbánya-Kertváros területén, amely során a térségben végzendő 
rezgésméréssel kapcsolatos részletek megbeszélésére és a mérési helyszínek 
kijelölésére került sor. A bejárás során 4 lakóingatlant (Jászberényi út 85/B., 
Jászberényi út 115/B., Vadszőlő utca 43. és Zöldpálya utca 14.) jelöltünk ki 
rezgésmérés elvégzésének helyszínére. A méréseket a MÁV Zrt. 
környezetvédelmi laborának munkatársai végezték éjszakai (2200-0600) 
időszakban. A MÁV Zrt. a 2015. április 21-én kelt levelével megküldte az 
elkészült vizsgálati jegyzőkönyvet, amelyben foglaltak alapján a rezgésmérési 
eredmények a követelményeknek megfeleltek. 

8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 

A közterületen lévő fás szárú 
növények pótlásáról szóló 37/2012. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 A rendelet módosítására 2015. évben nem került sor. Az új rendelet előkészítése 
2016. évben fog megtörténni. 
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Kőkert Kft.  
4 998 720 

 

A Kőkert Kft. az Ihász parkban, a Szárnyas utca 3. szám előtti parkban, a 
Rottenbiller parkban, a Bársonyvirág utcai játszótéren és a Vaskő utcai 
játszótéren burkolatokat és alapokat bontott, gyepszőnyeget terített, évelő 
növényeket, cserjéket és fákat ültetett, gyöngykavicsot terített, valamint 
virágágyakat bővített. 8.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek állapotának fejlesztése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
 

Városüzemeltetési 
Osztály  

6 489 019 
 

A Városüzemeltetési Osztály közreműködésében a Harmat utca 17. és 88. 
autóbusz-megállóhely környezetének fejlesztése, zöldfelület megújítása készült 
el. Fejlesztés összege: 6 489 019 Ft.  
A Szent László tér egységes képének kialakítása – zöldterület fejlesztése – 
folyamatban van, a megkötött szerződés összege: 4 999 990 Ft. 

8.3. 

Jászberényi úton 88 db fa ültetése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
 

Kőkert Kft. 
5 276 215 

A Jászberényi úton a Kőbánya-Kertváros felőli járda vonalában 88 darab fa 
elültetése megtörtént a Kőkert Kft. kivitelezésében, a feladatra fordított összeg 2 
év utógondozási költséget is tartalmaz.   

8.4. 

Faültetési Program folytatása 
(közterületi faültetések, kiemelve a 
Salgótarjáni út menti jegenyenyár-
fasor hiányzó fáinak pótlása, a 
Sibrik Miklós út mentén egységes 
fasor kialakítása, megújítása, 
vattázó fák cseréje) 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 
 

Kőkert Kft.  
14 374 686 

240 db fa ültetésére került sor, a feladatra fordított összeg 2 év utógondozási 
költséget is tartalmaz.   
A Sibrik Miklós úti nyárfák kivágása ügyében a Budapest Főváros 
Kormányhivatala 2015. június 18-án kelt, BPB/007/04733-2/2015. számú 
végzése alapján a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 
Jegyzője jár el. A kijelölt hatóság döntéséről még nem értesültünk. 

8.5. 

A Kis-Pongrác projekt keretében 
növényültetés és gyepesítés 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

2 639 635 
A projekt keretében 2396 db cserje és évelő növény került elültetésre, valamint 
1315,5 m2 területet gyepesítettek be. 
A projekt kivitelezési munkái 2015. évben lezárultak.  
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8.6. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 
complex megújítása projekt 
keretében növényültetés és 
gyepesítés 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

 A TÉR_KÖZ projekt keretében 2016. évben fog megvalósulni a növénytelepítés 
és gyepesítés. 

8.7. 

Száraz fák felmérése és kivágása a 
közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Kőkert 
Kft. és Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft.  
5 106 118 

A kiszáradt fák figyelemmel kísérése folyamatos volt, veszélyes állapotú fák 
esetén a Kőkert Kft. egyedi hatósági kötelezések alapján végezte a fák kivágását. 
Kivágási terv és évközi egyedi igények alapján 2015. évben 260 db fa kivágására 
került sor, valamint viharkár miatt további 287 db fát vágott ki a Kőkert Kft. 
A Városüzemeltetési Osztály a műtárgyak mellett nőtt fák eltávolítására a 
műtárgyak kezelőinek figyelmét felhívta (ELMŰ, BDK). 
 

8.8. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 
kerületi erdőterületek 
vonatkozásában az 
erdőgazdálkodási tevékenységek 
figyelemmel kísérése az erdők 
védelmében 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

 

Megkeresésünkre a Pilisi Parkerdő Zrt. 2015. december 17-én kelt levelében 
arról tájékoztatott, hogy az általuk kezelt kerületi erdőkben  2015. év során 
rendkívüli esemény nem történt, az erdőgazdálkodási munkákat az év során 
folyamatosan végezték. Az erdőkben található sétautak környezetében az útra 
belógó ágakat megnyesték a könnyebb járhatóság érdekében. Nem 
erdőgazdálkodással összefüggő feladatként pedig mintegy 50 m3 illegálisan 
elhelyezett kommunális hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról 
gondoskodtak. 

8.9. 

Tuskómarás a közterületen 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 
 

1 300 000 2015-ben a kimart tuskók száma 744 db.  

8.10. 

Közvilágítást biztosító 
villanylámpákat eltakaró fák 
koronájának megmetszése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

2 495 761 A feladatot a Kőkert Kft. 2015. évben folyamatosan végezte. 
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8.11. 

Játszótér felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 
 

 
Kőkert Kft.  
28 991 433 

A Kőkert Kft. 2015. évben az alábbi játszótereken végzett felújításokat 
- Vaskő utcai játszótér: játszóvár és homokozó telepítés, ívókút csere, fitnesz 

eszközök telepítése és belső kerítés elbontása 
- Bársonyvirág játszótér II. ütem: hintatelepítés, burkolatépítés, kerítés 

áthelyezés és kiegészítés 
- Szőlővirág játszótér: kerítés csere, hintatelepítés, gumiburkolat csere a 

meglévő játékok alatt 
- Lavotta lakótelepi játszótér: játék áthelyezése, kötélpálya és street workout 

eszközök telepítése, gumiburkolat csere a hinta alatt 

8.12. 

Játszóeszközök karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 
 

Kőkert Kft. 
8 301 401 A feladatot a Kőkert Kft. 2015. évben folyamatosan végezte. 

8.13. 

Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

1 646 682 A Kőkert Kft. 2015. évben 3 db ivókutat telepített a Sportligetben, az Óhegy-
parkban és a Mélytó környezetében. 

8.14. 

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

  A karbantartás folyamatos volt. A zászlók cseréje megtörtént. 

8.15. 
Mélytó szökőkút üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

1 210 310 

A szökőkút szivattyúinak cseréjét elvégezték. Az üzemelés a cserét követően 
folyamatos volt. A téliesítés megtörtént. 
2015. évben a szivattyúk és szökőkút szerelvények cseréje 1 032 510 forintba, az 
üzemeltetés pedig 177 800 forintba került. 

8.16. 

Parki öntözővízhálózat 
karbantartása 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

6 474 497 

Az öntözővízhálózat tavaszi nyomás alá helyezése és az őszi víztelenítése között 
a karbantartás folyamatos volt. A csőtöréseket rövid határidőn belül 
megszüntették. A meghibásodott, megrongált szerelvényeket cserélték, illetve 
pótolták. 
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8.17. 

Parki berendezési tárgyak javítása 
és kihelyezése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft.  
1 823 212  

A parki berendezési tárgyak folyamatos javítási munkái mellett 37 db új pad 
került kihelyezésre. 

8.18. 
Köztéri szemetesek kihelyezése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

665 440 8-8 db új jászberényi és ceglédi típusú hulladékgyűjtő edény kihelyezése történt 
meg 2015. évben. 

8.19. 

Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt  
minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése, zöldtető és 
zöldhomlokzat kialakításának 
ösztönzése 
 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendeletben 
külön fejezetként szerepel a „zöldfelületek kialakítása és védelme”. Az építési 
engedélyezési eljárások során a minimális zöldfelületi mutató teljesítését minden 
esetben megköveteljük.  

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget 

a 4.4. pontban 
megjelölt 

keretösszeg 
tartalmazza 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok esetében 
a feladatkör ellátását kizárólag a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében 
foglalt ingatlanok és abban jelölt feladatok alapján teljesíti. A forrás az 
önkormányzati költségvetés zöldterület karbantartás című sorában megjelenő 
összeg erejéig, azon belül biztosított. Lakások esetében 18 494 000 forint 
felhasználással, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
tekintetében 13 499 000 forint felhasználással teljesült. Az összeg a területek 
fűnyírási, parlagfűmentesítési, kaszálási, gallyazási, favágási, növényvédelmi 
stb. költségeket is magában foglalja.   8.20. 

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

Kőkert Kft.  
6 129 350 

A Kőkert Kft. a növényvédelmi munkákat folyamatosan, az időjárásnak és a 
kártevők rajzásának megfelelően végezte. Tavasszal és ősszel lemosó 
permetezést is végzett. A munkák időpontjairól a lakosságot helyszíni 
kifüggesztéssel és a honlapjukon keresztül értesítették. A lakossági 
bejelentéseket megvizsgálták, és a szükséges növényvédelmi munkákat 
elvégezték. A fertőzött területeken az arankairtás folyamatosan történt.   
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A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget 

a 4.4. pontban 
megjelölt 

keretösszeg 
tartalmazza 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok esetében 
a feladatkör ellátását kizárólag a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében 
foglalt ingatlanok és abban jelölt feladatok alapján teljesíti. A forrás az 
önkormányzati költségvetés zöldterület karbantartás című sorában megjelenő 
összeg erejéig, azon belül biztosított. Lakások esetében 18 494 000 forint 
felhasználással, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
tekintetében 13 499 000 forint felhasználással teljesült. Az összeg a területek 
fűnyírási, parlagfűmentesítési, kaszálási, gallyazási, favágási, növényvédelmi 
stb. költségeket is magában foglalja.   

8.21. 

Magassági gallyazások elvégzése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

Kőkert Kft.  
23 566 469 

 

A júliusi vihar nagy terheket rótt az Önkormányzatra és a kerületben élőkre is. A 
Kőkert Kft. terv és egyedi igények alapján 1 466 db, viharkár miatt pedig  
1 276 db fa gallyazásáról intézkedett. 
A tervezett és egyedi igények alapján végzett munka 12 235 037 forintba, a 
viharkár miatt ellátott feladat pedig 11 331 432 forintban került. 

8.22. 

 
Patkánymentesítéssel kapcsolatos 
lakossági bejelentések továbbítása a 
Bábolna Bio Kft. felé 
 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 
 

 

Sajnálatosan tapasztalható, hogy a korábbi évekhez képest megnövekedett a 
patkánnyal fertőzött területek száma Kőbányán, ezért fontos, hogy hatékonyan 
lépjünk fel a rágcsálómentesítéssel kapcsolatban. Budapesten – közterületen és 
magánterületen egyaránt – a patkányirtást a Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatallal kötött megállapodás alapján a Bábolna Bio Kft. térítésmentesen végzi. 
A bejelentést követően kollégáik 24-72 órán belül felkeresik a bejelentett címet 
és megteszik a szükséges intézkedéseket.  
A legfontosabb információkról 2015. májusban részletes tájékoztatást 
jelentettünk meg az önkormányzati honlapon. 
A Hivatalunkhoz érkezett patkányészleléseket minden esetben soron kívül 
továbbítottuk a Bábolna Bio Kft. felé. 
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8.23. 

 
A kerület közterületein, valamint az 
önkormányzati épületekben szükség 
esetén patkánymentesítés 
megrendelése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget 

a 2.1. pontban 
megjelölt 

keretösszeg 
tartalmazza 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évben az alábbi önkormányzati tulajdonú 
lakóingatlanokba és nem lakóingatlanokba rendelt meg patkánymentesítést: 

- Alkér utca 3., 
- Bodza utca 46., 
- Gyömrői út 66., 
- Gyömrői út 88., 
- Halom utca 4., 
- Harmat utca 105.,  
- Petrőczy utca 21., 
- Gépmadár utca 2-8., 
- Ónodi utca 5., 
- S-1 terület (Bánya utca 35.) 

8.24. 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők védelembe 
vételéről a Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente 
Önkormányzatával 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály, Városüzemeltetési Osztály 
 

 A Főépítészi Osztály az egyeztetést megkezdte, amelyet 2016-ban folytatni 
szükséges. 

8.25. 

Kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeummal a határmenti 
erdőben lévő hadi események 
helyszínei feltárására a baleset- és 
veszélyelhárítás érdekében 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály. 

 

A kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti Intézettel megtörtént. Az év során két 
alkalommal történt helyszíni bejárás a Hadtörténeti Intézet és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. részvételével, a dokumentáció összeállítása folyamatban van. 
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9. Környezet-egészségügy 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
részéről az összeget 

a 4.4. pontban 
megjelölt 

keretösszeg 
tartalmazza 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok esetében 
a feladatkör ellátását kizárólag a Közszolgáltatási Szerződés mellékletében 
foglalt ingatlanok és abban jelölt feladatok alapján teljesíti. A forrás az 
önkormányzati költségvetés zöldterület karbantartás című sorában megjelenő 
összeg erejéig, azon belül biztosított. Lakások esetében 18 494 000 forint 
felhasználással, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
tekintetében 13 499 000 forint felhasználással teljesült. Az összeg a területek 
fűnyírási, parlagfűmentesítési, kaszálási, gallyazási, favágási, növényvédelmi 
stb. költségeket is magában foglalja.   

 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. március 18-i ülésen 
megtárgyalta a 2015. évi özönnövény-mentesítési feladatokkal kapcsolatos 
tájékoztatót, amelyben kitűzött célként fogalmazódott meg a parlagfű elterjedése 
és az egészségkárosító hatása elleni hatékony védekezés, illetve a gyom és 
fasarjak (bálványfák) eltávolítása érdekében való hatósági fellépés. 2015. május 
hónaptól a vegetációs időszakot megelőzően írásban postai úton 158 db ún. 
emlékeztető felhívást kaptak a kerületi nagyobb cégek és a problémás 
ingatlantulajdonosok a parlagfű- és gyommentesítés elvégzésére. 2015. július l-
jétől hetente, illetve kéthetente ellenőriztük az ingatlanok állapotát, 
gyommentesítését. Az ellenőrzéseket a Kőbányai Közterület-felügyelet is 
segítette annak érdekében, hogy minél több helyszínre lehessen eljutni. A 
lefolytatott gyakori ellenőrzések következményeként további 143 darab 
felszólítást küldtünk ki postai úton a vegetációs időszak folyamán, valamint 
határozattal 5 esetben közérdekű védekezést rendeltünk el. A 2015. évi 
özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló részletes tájékoztatót a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2015. november 18-án 
megtartott ülésén megtárgyalta. 

9.1. 

Parlagfű és egyéb allergizáló 
özönnövények elleni védekezés, 
özönnövények irtása 
 
Felelős:  Kőkert Kft.,  
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőkert Kft. 
1 830 000  A Kőkert Kft. részéről a feladat végrehajtása folyamatos volt. 
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9.2. 

Környezeti és egészséges életmódra 
nevelés támogatása a szervezett 
oktatásban (óvodák, iskolák) 
 
Felelős:  Érintett Főosztályok 
 

 

A gyerekek környezeti tudatformálása számos formában jelentkezik az óvodai és 
iskolai foglalkozások és más programok keretében. Az intézmények által 
megküldött beszámolók alapján a környezeti nevelés érdekében tett intézkedések 
a vizsgált óvodák szinte mindegyikére jellemzőek. Ilyen többek között a 
növényültetés, dekoráció készítése természetes alapanyagok felhasználásával, a 
növények és állatok megfigyelése és tanulmányozása, ápolása a kertben és 
szobákban, madáritatók- és etetők kihelyezése, a szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, akció jelleggel papírgyűjtés, legtöbb helyen folyamatos papír- és 
műanyag palackgyűjtés, komposztálás is, valamint a környezetvédelem jeles 
napjainak megünneplése. Az iskolák fontosnak tartják a környezeti nevelést, 
amelyet beépítenek munkájukba. A gyerekek környezeti tudatformálása számos 
formában jelentkezik a különböző tantárgyakba építve, és gyakorlatban a 
szakkörök, versenyek, erdei iskolák és más programok keretében is. 

9.3. 

A kerületi nevelési-oktatási 
intézmények Zöld Óvoda, valamint 
Ökoiskola cím elnyerésére történő 
ösztönzése 
 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, 
Városüzemeltetési Osztály 
 

 

„Zöld Óvoda” címet kerületünk 6 intézménye nyerte el eddig, a Kőbányai 
Csodapók Óvoda, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, Kőbányai Kékvirág Óvoda, 
Kőbányai Kiskakas Óvoda, Kőbányai Mászóka Óvoda, Kőbányai Rece-fice 
Óvoda. Az „Örökös Zöld Óvoda” címre a Kőbányai Csodapók Óvoda nyújtott be 
pályázatot, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda pedig 2016 szeptemberében tervezi. 
„Ökoiskola” címet kerületünkben a Kőbányai Széchenyi István Magyar – Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, „Örökös Ökoiskola” címet pedig a 
Kőbányai Bem József Általános Iskola, a Kőbányai Harmat Általános Iskola és a 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola visel. Az „Örökös Ökoiskola” cím 
elnyerésére azoknak az iskoláknak van lehetőségük, amelyek korábban már 
háromszor elnyerték az Ökoiskola címet. 
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nemcsak a 
tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának 
elvei, hanem az iskolai élet minden területén, az iskola működtetése terén 
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Az iskolai 
munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek 
és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai 
programba beágyazottan. Az ökoiskolák egyben innovatív iskolák is: 
innovatívak pedagógiai szinten, a társas kapcsolatok szintjén, és technikai, 
gazdasági szinten is. 
A Tiszta, rendezett Kőbányáért mozgalomban, valamint a Legszebb 
Konyhakertek országos mozgalomban való részvételre az intézményeknek 
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lehetőségük van. Ezek a programok a Zöld Óvoda és Ökoiskola cím 
elnyeréséhez is hozzájárulnak. 2015-ben a Kőbányai Széchenyi István Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vett részt közösségi kert kategóriában. 

9.4. 

Balogh János Kárpát-medencei 
Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny támogatása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály 
 

 Az elfogadott költségvetés alapján a támogatás beépült a Zöld Dió Alapítvány 
egyéb pénzügyi támogatásába. 

9.5. 

Köztéri illemhely üzemeltetés 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 
 

8 200 000 

A Kőkert Kft. 2015 decemberében üzembe helyezte a harmadik közterületi 
illemhelyet a Dér utcában, amelyet önálló közműbekötésekkel láttak el. 
Az üzemeltetés a Füzér utcai illemhely rongálásainak javítási idejét kivéve 
folyamatos volt. 

9.6. 

Kutyafuttatók üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 
 

1 800 000 
Az év végére már 14 db bekerített kutyafuttatót és 2 db kutyák futtatására kijelölt 
területet üzemeltetett a Kőkert Kft. Az év során megvalósult továbbá a Halom 
utcai és a Kőér utcai kutyafuttató kialakítása. A ráfordítás 1 400 000 Ft volt. 

Kőkert Kft. 
üzemeltetési költség 

687 973 
9.7. 

Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 
és további bővítése  
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési 
Osztály  

1 069 340 

 
A lakossági panaszok figyelembevételéve 2015. évben 12 db kutyaürülékgyűjtő 
és 8 db közterületi hulladékgyűjtő edény kihelyezése történt meg, a ráfordítás  
1 069 340 Ft volt. Az év során megvalósult továbbá a Halom utcai és a Kőér 
utcai kutyafuttató kialakítása. A ráfordítás 1 400 000 Ft volt. A Kőkert Kft. az év 
végére már 114 db kutyaürülék gyűjtő edényt üzemeltetett.  
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9.8. 

FEMA Állatmentő és Állatvédelmi 
Egyesülettel együttműködési 
megállapodás megkötése 
 
Felelős:  Hatósági Főosztály, 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
 

 

2015. december 17-én Együttműködési Megállapodás került megkötésre a 
FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel a jegyző állatvédelmi 
feladatainak ellátásában, helyszíni szemlék tartásában, a hatósági elkobzásban és 
az álletellenes cselekmények felderítésében való közreműködés céljából. Az 
Egyesület hetente 4 alkalommal 4-4 óra időtartamban állatvédelmi járőröző 
tevékenységet végez a Kőbányai Közterület-felügyelettel, a megtalált kóbor eb 
gazdájának felkutatásában segítséget nyújt,  tájékoztatást ad az ebtartók részére a 
kutyatartás szabályairól, közreműködik a kerületi kutyás rendezvények 
megszervezésében és lebonyolításában. 
Az Egyesület a tevékenységéről havonta szakmai és pénzügyi írásos beszámolót 
készít a Polgármester Úr részére. 

9.9. 

Térfigyelőrendszer működtetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft., Kőbányai 
Közterület-felügyelet 
 

Kőkert Kft.  
101 125 726 

A kerület térfigyelőrendszere 2015. év végére már 100 darab térfigyelő 
kamerából állt, amelyeket összesen 6 munkaállomáson rendszeresen 
figyelemmel kísérnek a rendőrség és a Kőbányai Közterület-felügyelet 
munkatársai. Az észlelt jogsértő cselekményekre a reagálást túlszolgálatos 
rendőrből és közterület-felügyelőkből álló járőrpáros végzi a nap 24 órájában. A 
térfigyelő kamerákkal lefedett területeken érezhetően évről-évre csökken az 
elkövetett jogsértések száma. 
 
Az Önkormányzat 2015 márciusában megvásárolta a rendszer technikai elemeit. 
Áprilistól a bérleti díj helyett üzemeltetési díjat kellett csak fizetni. 
 

10. Kerületszépítési akciók 

10.1. 

Növényosztási akció a lakosság 
számára 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

8 005 349 

A népszerűvé vált akció keretében 849 magánszemély és társasház pályázott 
növényekre. Az eredeti 3 500 000 forintos előirányzattal szemben – a rendkívül 
nagy igényre tekintettel – nettó 6 303 424 forint összegű növény szétosztására 
került sor. 
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10.2. 

„Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta, 
rendezett Kőbányáért” és „Virágos 
Kőbányáért” pályázatok 
lebonyolítása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály 
 

1 075 690 

A júniusban meghirdetett akcióra 438 pályázat érkezett. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015. november 30-án került sor. Az  
1 500 000 forintos előirányzati összegből a Kőkert Kft. segítő közreműködése 
révén 1 075 690 forintból valósult meg a rendezvény. 

10.3. 

„Virágot a szemét helyére!” akció, 
egynyári virágültetés 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a korábbi időszakban szemetes 
helyszíneken került sor virágpalánták ültetésére. Ezek a helyszínek a 
következők: Zsombék utca – Mádi utca sarok, Mádi utca – Harmat köz sarok, 
Bihari út – Balkán utca sarok és a Gutor tér. 
A virágágyások és virágzó cserjék gondozását a Kőkert Kft. folyamatosan 
végezte. 

10.4. 

„Virágos Magyarországért” 
pályázaton való részvétel 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

 

Az országos versenyhez csatlakozott az Önkormányzat. Az évek óta folyamatos 
közterületi fejlesztések és a Kőkert Kft. egyre növekvő színvonalú fenntartási 
munkája eredményeképpen a zsűri értékelése alapján Kőbánya megkapta az 
“Országos első helyezett – 2015” címet. 

10.5. 

Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

5 455 628 A Kőkert Kft. az oszlopokra és a virágkosarakba egynyári virágot és futó 
muskátlit ültetett, amelyet folyamatosan gondozott. 

10.6. 

Október 4. – „Állatok világnapja” 
alkalmából kutyafuttatók 
népszerűsítési akciói 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

 
Az Állatok Világnapja alkalmából – a tevőleges részvétel nehézségei miatt – a 
kutyafuttatókban 2015. évben nem volt program.  
A Mélytó körüli parkban nagyméretű madáretető került kihelyezésre. 
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10.7. 

Kutyaszépségverseny lebonyolítása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

 
A 2015. május 16-án és 17-én megrendezett III. Kőbányai Kutyaszépségverseny 
nagy sikerrel zajlott le. A rendezvényen évek óta emelkedik a létszám, összesen 
100 kutya vett részt a versenyben, és nemzetközi küllembírók bírálták el azokat.  

10.8. 

A „Föld napja” keretében takarítási 
és hulladékgyűjtési akció a lakosság 
részvételével, a kerületi iskolák 
részére (virágosztás az akcióban 
résztvevőknek) 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály, 
Kőkert Kft. 
 

2 866 387 

2015. április 18-án a lakosság részére, majd április 22-én, szerdán az iskolások 
részére került megrendezésre. A programra a Népliget vasúti sínek melletti 
határoló úton a Kőbányai úttól a Vajda Péter utcáig tartó szakaszon és a Hangár 
utcai erdőben került sor. Az akcióban az önkéntes lakosokon kívül a Büntetés-
végrehajtási Intézet, a MÁV Zrt., a Kőkert Kft., az FTC és a Polgármesteri 
Hivatal vett részt. 270 m3 hulladék összegyűjtése és elszállítása történt meg, a 
ráfordított összeg 2 187 699 Ft volt. Az akció során a kézi erővel nem 
mozgatható, illegálisan lerakott hulladék gépi mozgatására is szükség volt, ennek 
összege 678 688 Ft volt. 

10.9 

“Madarak és Fák napja” akció 
lebonyolítása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály 

440 234 

2015. évben került sor először a programra, amelyben a Mélytó körüli parkban 
„Madárbarát mintakert tanösvény” létesült. Közönségszavazattal a Harmat 
Általános Iskola udvarán lévő fa lett Kőbánya legszebb fája, valamint az iskolák 
és óvodák részére meghirdetett rajzversenyen 85 pályamű értékelésére került 
sor. Az akció összesen 440 234 forint összegből valósult meg.  

10.10 

“Legszebb konyhakertek” országos 
programhoz csatlakozás és pályázat 
lebonyolítása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési Osztály 

 

Az országos programhoz 2015-ben is csatlakozott Kőbánya. A nyár folyamán a 
jelentkezők zöldséges kertjeit két alkalommal szemlézte meg a zsűri. Viszonylag 
kevés résztvevő volt, országos díjazásra nem tettünk javaslatot. A helyi verseny 
eredményhirdetése együtt volt a Tiszta udvar, rendes ház akció 
eredményhirdetésével. 

   
10.11 

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

 A programot teljes egészében a Cikk Egyesület bonyolította le. 
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10.12 

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

 
A Föld Napja keretében a Büntetésvégrehajtási Intézet részvételével a Hangár 
utcai erdő takarítása történt meg, az összegyűjtött hulladékot a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Budapesti Erdészete szállította el. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. 

Energetikai célú pályázatok 
készítése 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 
 

 

A KMOP-3.3.3.-13-2013-0089 azonosító számú “Napelemes rendszer 
kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában” című pályázaton kapott 
támogatással megvalósult. A beruházás összértéke 38 124 360 Ft volt. A 
támogatási intenzitás 100% volt. 

11.2. 

Középületek, közintézmények 
energiatakarékos működtetése, 
energiahatékonyságának javítása 
(fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek modernizálása, 
épületszigetelés) 
(Vaspálya utca 8-10. szám alatti 
óvoda-bölcsőde és Kerepesi út 67. 
szám alatti orvosi rendelő) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 
A Vaspálya utca 8-10. szám alatti óvoda és bölcsőde tervezési munkái és az 
építési engedélyezési eljárás lezajlott. A Kerepesi út 67. szám alatti orvosi 
rendelő bontási munkáit elvégezték.   

11.3. 

Az önkormányzati épületekben a 
gázhálózatok ellenőrzése, komplett 
gázhálózat felújítása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

2 100 000 2015. évben egy épületben végzett el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. teljes 
gázhálózat cserét és szabványosítást. 
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11.4. 

A kerületben gyakori illegális 
áramvételezések folyamatos 
ellenőrzése 
(a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
lakás és nem  lakás  célú helyiségek 
bérlemény-ellenőrzésekor, illetve a 
Közszolgáltatási Szerződésben szerep-
lő ingatlanok esetében vizsgálódik) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

225 000 2015. évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 16 db ideiglenes áramvételezést 
vizsgált ki 225 000 forint bekerülési költséggel. 

11.5. 

Az önkormányzati lakásokban az 
energetikai hatékonyság fokozása 
érdekében felújítások alkalmával 
fokozott légzárású nyílászárók 
beépítése és a padlásfödémek és  
homlokzatok utólagos hőszigetelése 
(A Méltányossági nyílászárócsere 
felújítási program keretében)  
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 
10 100 000 

A Méltányossági nyílászárócsere felújítási program keretén belül, a beérkezett 
kérvények elbírálását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 28 lakásban 
cserélte ki az ablakokat és bejárati ajtókat 10 100 000 forint összegből. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a műszaki ellenőrzési feladatokat látta el. A 
Szivárvány Idősek Otthonára vonatkozóan nettó 750 000 forintért, az Újhegyi 
Uszodára vonatkozóan pedig nettó 950 000 forintért.  

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 
fejlesztések során az alternatív 
energiák hasznosítási lehetőségeinek 
ösztönzése 
(Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. KMOP-
3.3.3.-13-2013-0089 azonosító számú 
“Napelemes rendszer kialakítása a 
Szivárvány Idősek Otthonában” című 
pályázat. 
Főépítészi Osztály: Akna-bánya 
energiapark előkészítő tanulmányterv)   
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
és Főépítészi Osztály 

1 700 000 
(Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt.) A Főépítészi Osztály az Akna-bánya energiapark előkészítő tanulmányterv 
elkészítésére kért árajánlatot, a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre 
álló fedezetet, ezért a tanulmány elkészíttetésére nem volt lehetőség. 
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11.7. 

A kerületi vállalatok alternatív 
energiahasznosítással összefüggő 
fejlesztéseinek figyelemmel kísérése 
 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

Az építésügyi hatóság a kerületben azokról a beruházásokról szerez tudomást, 
amelyek építési engedély-köteles fejlesztések. A mindenkori éves építési 
hatósági statisztikából kiemelhetőek azok a beruházások, amelyek alternatív 
energia felhasználásával kerülnek megvalósításra.  

12. Környezet-biztonság 

12.1. 

Síkosságmentesítési feladatok 
elvégzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Kőkert Kft.,  Városüzemeltetési 
Osztály 

Kőkert Kft. 
1 980 000 

A zöldterületek mellett szükséges síkosságmentesítés már csak környezetbarát 
szóróanyaggal történik, a parkok körüli és az azokon átvezető járdák 
síkosságmentesítését a Kőkert Kft. végzi. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakóingatlanok és nem lakóingatlanok esetében 
a feladatkör ellátását kizárólag a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt 
ingatlanok és abban jelölt feladatok alapján végzi szükség szerint. A forrás az 
önkormányzati költségvetés takarítás című sorában megjelenő összeg erejéig 
biztosított. Lakások esetében 19 000 000 forint keretösszegből 13 574 000 forint 
felhasználásával, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 
tekintetében 7 500 000 forint keretösszegből 4 666 000 forint felhasználásával 
teljesült. Az összegek a terület takarítás, szemetesedény-deponálás, 
síkosságmentesítés, vegyszeres felmosás stb. költségeit is magába foglalják.   

13. Ipar 

13.1 

A barnamezős területek 
funkcióváltásának és 
megújulásának elősegítése 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 

 A Főépítészi Osztály feladatainak elvégzése során a barnamezős területek 
funkcióváltása elősegítésének szempontját lehetőség szerint érvényesíti. 

 13.2 

Gergely-bányával kapcsolatos 
feladatok elvégzése (pl. gázleszívó 
rendszer üzemeltetése, előírt 
környezetvédelmi vizsgálatok 
elvégzése, növénygondozás, őrzés) 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

104 932 388 A 2015. évre kitűzött feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. maradéktalanul 
teljesítette. 
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13.3 

“S1” területének rendbetétele, 
hasznosítása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

32 000 000 
Az Ihász utca 28. és Bánya utca 37. szám alatti ingatlanon a pinceszellőzők 
felújítása megtörtént, valamint a Halom utca 42. 2. épület tetőfelújítási munkáit 
is elvégezték.  

13.4 

 
Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., 
Városüzemeltetési Osztály 

2 680 400 

A 2015. évre tervezett munka a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által (többek között 
a korábbi főszellőztető ventillátor telepítési helyének beton idomkővel történő 
lezárása, a fa biztosítású akna teljes szelvényének gombátlanítása és az akna 
járóosztályának felújítása) elkészült. A bányahatóság által 2013-ban előírt 
vizsgálatok folyamatosan zajlottak. 

13.5 

Sportligettel kapcsolatos feladatok 
ellátása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

9 359 900 

A 2013. április 2-án történt beszakadás utáni geofizikai vizsgálat szakértői 
jelentése előírta, hogy két éven belül meg kell ismételni a vizsgálatot a felszíni 
biztonság érdekében. A mérések megtörténtek, a szakértői anyag elkészült, 
amely alapján megállapítható, hogy jelenleg közvetlen veszélyhelyzet nem áll 
fenn a területen. 

13.6 

 
Sportligeti termálvíz-kutatási 
projekt folytatásának megvizsgálása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

2 476 500 
A Képviselő-testület döntése alapján a kutak kiépítése nem várható a 
közeljövőben, ezért az elzárt terület megszüntetésére került sor. A teljes feladatot 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. június elején elvégezte.  

13.7 

 
Ipari vállalatok környezetvédelmi 
jelentéseinek ellenőrzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A kiemelt tevékenységet végző cégek minden évben elkészítik az éves 
környezeti jelentéseiket, amelyek egyes példányait tájékoztatás céljából 
Önkormányzatunk is megkap. 2015-ben az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a 
CEVA-Phylaxia Zrt. részéről érkezett környezetvédelmi jelentés. 

13.8 

Telephelyek időszakos ellenőrzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A kerületben működő számos cég tevékenységét nyomon követjük. Panasz 
esetén, illetve az ellenőrzési terv alapján a telephelyek ellenőrzése megtörtént és 
indokolt esetben intézkedés megtételére a hatáskörrel rendelkező hatóságot (pl. 
Kormányhivatal) megkerestük. 2015. évben a Hatósági Osztály 37 ipari telepet 
ellenőrzött.    
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13.9 

A pincerendszer nyilvántartásának 
vezetése, helyszíni ellenőrzése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
 

 

A pincerendszerek ellenőrzése az előírásoknak megfelelően negyedévente 
rendszeresen megtörténik, a nyilvántartás ennek figyelembevételével naprakész. 
Amennyiben a vizsgálat elvégzendő feladatokat ír elő, úgy azt a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. elvégzi. 

14. Közlekedés 

14.1. 

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

1 195 000 

A 2015. szeptember 18-án tartott nagysikerű rendezvényen 14 óvodából, 11 
általános iskolából és 5 középiskolából összesen mintegy 690 gyermek, valamint 
a kísérőkkel, rendezőkkel és érdeklődőkkel együtt 110 felnőtt vett részt. Ez a 
létszám a tavalyinál 30%-kal nagyobb volt. Az Európai Mobilitási Hét 
kampányához csatlakozott 182 hazai település közül a kőbányai rendezvény 
bekerült az ország 36 legjobban szervezett programjába, melyet a minisztérium 
elismerő oklevéllel jutalmazott. Az eredeti 900 000 forintos előirányzati összeg 
mellett a program támogatására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 295 000 Ft 
támogatást ítélt meg. A keret felhasználásra került, az elszámolás megtörtént, a 
támogatás összege 2016-ban érkezik meg. 

14.2. 

Közutak űrszelvény biztosítása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőkert Kft. 

 
Kőkert Kft.  
2 495 761 

Az útfelügyelő az ellenőrzésekkor feltárt, a közúti közlekedést akadályozó fák, 
cserjék rendszeres visszavágására a Kőkert Kft. bevonásával folyamatosan 
intézkedik. 

14.3. 

 
Isaszegi kerékpáros emléktúra 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 
 

 

2015. április 11-én (szombaton) Önkormányzatunk, a Kőbányai Torna Club és a 
Vuelta Sportiroda kerékpáros emléktúrát szervezett az 1849-es isaszegi csata 
helyszínére. A túra már sokéves múltra tekint vissza és mindenki nagy örömére 
évről évre egyre több embert ültet bringára. Az esemény résztvevői 2015. évben 
rekordszámot döntöttek, 386 résztvevő tekert el Kőbányáról Isaszegre, majd 
vissza.   

14.4. 

 
Közműnyilvántartás folyamatos 
felülvizsgálata 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály  
 

10 000 000 A közműnyilvántartás aktualizálása a tervezett keretösszeg felhasználásával 
elkészült. 
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14.5. 

Járdafelújítás 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

35 088 406 

A Városüzemeltetési Osztály a járdafelújítások tervezésében közreműködik a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel. A járdák felmérését követően a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által a Heves utca - Méhes utca (Keresztúri út – Pilisi utca) 
páros oldal, a Kőér utca az Óhegy park mellett, a Gergely utca (Noszlopy utca – 
Sibrik Miklós út) páros oldal és a Bihari út 3. melletti járda felújítása készült el. 

14.6. 

 
Útfelújítások, útépítések 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányi Vagyonkezelő Zrt. 
 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

137 789 590 

A Városüzemeltetési Osztály az útfelújítások, útépítések tervezésében 
közreműködik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. Az idén két lépcsőben került 
sor kerületünkben útfelújításra, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezetet is így 
biztosította az Önkormányzat. Az első ütemben az Újhegyi lakótelepen a Harmat 
utca páratlan oldali szervíz útjától egészen az Agyagfejtő utca végéig újult meg. 
Ezt követte a Szegély utca, a Gyalog utca és a Sellő utca burkolatának 
megújítása, amelyek október elejére készültek el. Legvégül pedig a Bánya 
utcának a Kolozsvári utca és a Liget utca közötti szakasza készült el. 

14.7. 

Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló 
utca - Hatház utca által határolt 
terület fizetőparkoló övezet 
üzemeltetése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

 

A 2015. év folyamán több kiadáscsökkentő lépésre került sor: 
1. A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.-vel (korábbiakban, a jogutód 

nélkül megszűnt Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat) kötött 
Megbízási Szerződés parkolás-üzemeltetési tevékenység elősegítésére tárgyú 
szerződés (jegykiadó automaták érmetartály cseréje és ürítése) felmondása 
során 2 476 500 forinttal csökkentek a 2015. évi kiadások. 

2. A Siemens Zrt.-vel kötött Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződés 
módosítása során (a Karbantartási rész felmondásra került) 1 062 535 
forinttal csökkentek a 2015. évi kiadások. 

3. A SessionBase Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.-vel kötött SIM kártyák 
bérleti szerződés felmondása során 160 020 forinttal csökkentek a 2015. évi 
kiadások. 

14.8. 

Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

3 810 000 

A Városüzemeltetési Osztály 2015. évben 12 megrongálódást jelzett a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. felé. Az utcanév és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése és 
pótlása minden bejelentett helyszínen megtörtént, valamint folytatódott az Óhegy 
városrész utcanév feliratozásának egységesítése. 
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15. Környezetvédelmi irányítás az Önkormányzatnál 

15.1. 

Prioritásokat meghatározó 
környezetvédelmi stratégia 
érvényesítése az Önkormányzat 
döntéshozatalaiban 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 
 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezeti hatásvizsgálati eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kerületi fejlesztések 
esetében a Kormányhivatal előzetes hatásvizsgálati eljárást folytat le, amely 
eljárásban környezetvédelmi hatóságunk is közreműködik. Az eljárások során 
minden esetben kinyilvánítjuk a fejlesztésekkel kapcsolatos véleményünket, a 
KVSZ vagy Szabályozási Tervek vonatkozó előírásait, illetve a helyi 
viszonyokra jellemző tényeket. 2015-ben előzetes vizsgálati eljárás folyt pl. a 
Fehér út 9-11. szám alatti Nemzeti Lőtér fejlesztésére és bővítésére, valamint a 
Budapesti M3 metróvonal Kőbánya-Kispest állomás és Újpest Központ állomás 
közötti rekonstrukciójára.     

15.2. 

A Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat készítése és területi 
hatályának bővítése során a 
környezetvédelmi szempontok 
fokozott érvényesítése  
 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

 A Főépítészi Osztály a KVSZ készítése és területi hatályának bővítése során a 
környezetvédelmi szempontokat minden esetben érvényesíti. 

15.3. 

Szükség esetén a tervezési 
területegységre vonatkozóan 
környezeti vizsgálat készítése 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

 A Főépítészi Osztály a környezeti vizsgálatot az előírt esetekben elkészítteti. 

15.4. 

A környezeti információk 
közzététele az önkormányzati 
honlapon 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 
 

 

Önkormányzatunk honlapján a Nyilvánosság/Környezetvédelem menüben 
közzétettük a patkánymentesítéssel, elhullott állatok elszállításával, 
hulladékgyűjtő udvarokkal és egyéb veszélyes hulladékok átvételével 
kapcsolatos tájékoztatókat. Továbbá a lakossági szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek listáját és a Környezetvédelmi Program teljes terjedelmű anyagát.  
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15.5. 

Az Önkormányzat környezeti 
tevékenységének és eredményének a 
külső érdekelt felek felé történő 
kommunikációja 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 
 

 

Az Önkormányzat céljai között mindig is kiemelt szerepet kapott a kulturált és 
vonzó városkép kialakítása, a kerületben élők összefogásának ösztönzése, az 
életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése. 
Ezen célok elérésére nélkülözhetetlen a kerületi pályázatok kiírása, illetve a 
lakosság bevonását ösztönző programok lebonyolítása. A pályázatokat 
igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a lakosokkal, intézményekkel, 
amelynek érdekében honlapunkon, újságokban megjelentetjük őket.  A kerületet 
érintő, kiemelt problémákról – az éves közmeghallgatáson felül – lakossági 
fórumokat, megbeszéléseket szervezünk, amelyen a lakosság és a civil 
szervezetek is számos esetben képviseltetik magukat. 

15.6. 

Annak vizsgálata, hogy az 
Önkormányzat a közigazgatási 
területén tartott ebek után 
ebrendészeti hozzájárulást vezessen 
be 
 
Felelős: Hatósági Főosztály 
 

 

Kőbánya területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabály által 
meghatározott tartalommal. A települési önkormányzat az összeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles 
vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából. 2015. évben az ebösszeírás adatai szerint 
1625 ebet tartanak a kerületben, amely adat nem tükrözi a tényleges ebtartás 
mértékét. Önkormányzatunk ebrendészeti hozzájárulást 2015. évben nem 
vezetett be. 

15.7. 

Gyárlátogatás kihelyezett bizottsági 
ülések keretében 
 
Felelős: Főépítészi Osztály, Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztály 
 

 2015. évben nem került sor kihelyezett bizottsági ülésre. 

 



2. melléklet a…/2016.(… …) KÖKT határozathoz 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

 
2016. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV  

 
 
A 2016. évi intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című dokumentációban meghatározott „6. 
Környezetvédelmi Program (2015-2019) pontjainak összefoglalása, intézkedési terv” című fejezetben 
foglalt rövidtávú feladatoknak. A tervben megjelennek olyan feladatok is, amelyek nem igényelnek 
pénzügyi ráfordítást, vagy azokra nincs külön forrás elkülönítve. 
 

            TERVEZETT FELADATOK 
FELADATRA 
TERVEZETT 
ÖSSZEG (Ft) 

FELADATOK 
VÉGREHAJTÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE, 
FELELŐSE 

1. Levegőtisztaság-védelem 

1.1. 

A Kormányhivatallal egyeztetve a 
légszennyező pontforrások 
nyilvántartásának folyamatos 
aktualizálása  

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.2. Szmogriadó esetén szükség szerint a 
helyi lakosság további tájékoztatása  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.3. Avar és kerti hulladékok égetési 
tilalmának ellenőrzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőbányai Közterület-
felügyelet 

1.4. 
A levegőminőség folyamatos 
nyomonkövetése a Gergely utcai 
mérőállomás adatai segítségével 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.5. 
Bűz- és levegőtisztaság-védelmi 
eljárás kezdeményezése az illetékes 
hatóságoknál 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.6. 

A szállópor mennyiségének 
csökkentése érdekében a burkolt 
utak arányának növelése a 
kerületben 

forrás pályázat 
függvényében 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

1.7. 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületek esetében a légszennyező 
források (kémények) tervszerű 
felülvizsgálata, karbantartása és 
felújítása 

15 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. Illegális hulladéklerakók felszámo-
lása 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

esetében díja az 
önkormányzati 

költségvetés egyéb 
című során biztosított. 
Lakások tekintetében 

30 200 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

9 850 000 forint 
összeget tartalmaz 
(mely több egyéb 

munkát és jogcímet is 
magában foglal). 

 
Kőkert Kft.  
40 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Kőbányai Közterü-
let-felügyelet, Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt. (mely 
kizárólag a Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzített 
ingatlanok érintettségében 
intézkedik), Kőkert Kft. 

2.2. 
A szelektív hulladékgyűjtés fontos-
ságának tudatosítása a kerület lakói 
és intézményei körében 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.3. 

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

1 800 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.4. Hulladékkezelő telepek időszakos 
ellenőrzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.5. Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 2 700 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

2.6. 
Közterületi Komposztáló Program 
keretében a meglévő komposztálók 
üzemeltetése 

100 000 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft.  

2.7. Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 
biztosítása a lakosság részére 3 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Hatósági Főosztály 

2.8. Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

esetében díja az 
önkormányzati 

költségvetés egyéb 
című során biztosított. 
Lakások tekintetében 

30 200 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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9 850 000 forint 
összeget tartalmaz 
(mely több egyéb 

munkát és jogcímet is 
magába foglal). 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. A Rákos-patak vízminőségének 
nyomon követése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

3.2. 
Kerületi locsolókutak engedélyezése, 
a magánkutakról nyilvántartás 
vezetése 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

3.3. Iparivíz-hálózat és csapadékvíz 
hasznosításának megvizsgálása  Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

3.4. 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületekben a takarékosságra 
ösztönző vízmérők felszerelése és az 
ivóvíz hálózati rendszerek 
felülvizsgálata 

6 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3.5. 

 
Az önkormányzati épületek víz- és 
csatornahálózatának ütemezett 
felújítási költségének felmérése 
költségvetési tervezéshez 
 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3.6. 

 
A kerületi tűzivíztározók 
szükségességének megvizsgálása, 
állapotának felmérése és a 
karbantartási feladatok elvégzése 
 

Városüzemeltetési 
Osztály 

3 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. és Városüzemeltetési 
Osztály 

4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 
Illegális rákötések csökkentése és a 
jogszabályoktól eltérő szennyvízke-
zelés feltárása 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

4.2. 

A közművekkel kapcsolatos 
fejlesztések során nem csak az 
infrastruktúra, hanem a 
környezetvédelmi hatások 
vizsgálata is szükséges  

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Főépítészi Osztály, 
Építésügyi és Környezetvé-
delmi Osztály 

4.3. Nyílt csapadékvízelvezető árkok 
kaszálása, karbantartása 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

esetében díja az 
önkormányzati 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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költségvetés zöldterület 
karbantartás című során 

biztosított. Lakások 
tekintetében           

18 000 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

17 300 000 forint 
összeget tartalmaz 
(a költségsor több 
egyéb munkát is 

tartalmaz). 

4.4. 

Önkormányzati beruházás során az 
elhagyott közművekre figyelemmel 
kell döntést hozni, az elhagyott 
közműveket meg kell vizsgálni, 
valamint kezdeményezni kell a 
közművek kezelői felé a szükséges 
intézkedések megtételét 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Főépítészi Osztály 

5. Föld és talaj 

5.1. Hálós térkőburkolatok kialakításá-
nak ösztönzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

5.2. 

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

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

5.3. 
A jelentősebb nagyságú burkolt 
parkolókon összegyűlő csapadékvíz 
tisztításának megkövetelése 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

5.4. 

Együttműködés a Magyar Földtani 
és Geofizikai Intézettel az általuk 
szerkesztett kerületi településgeoló-
giai-környezetföldtani térképsorozat 
készítése során 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és Kör-
nyezetvédelmi Osztály, Fő-
építészi Osztály, Városüze-
meltetési Osztály 

5.5. 

A Felső-rákosi rétek kábelégetéssel 
szennyezett területeinek felszá-
molását követő szukcessziós folya-
mat nyomon követése. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 
Felső-rákosi rétek helyi 
természetvédelmi területei kezelésé-
nek, feladatainak nyomon követése 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
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6.2. 

A Felső-rákosi rétek kijelölt 
területeinek tulajdoni viszonyairól 
készített nyilvántartás napra készen 
tartása 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6.3. 
Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat bevonásával 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet 

6.4. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék-
lerakások) feltérképezése és 
megszüntetése a Felső-rákosi 
réteken 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6.5. 

A Felső-rákosi rétek környezet-
védelmi hasznosítására vonatkozó 
program kidolgozása 
(Rákos-patak komplex revitalizációjá-
nak előkészítése) 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

7. Zaj- és rezgésvédelem 

7.1. 

Lakossági panasz kivizsgálása 
céljából szükség esetén zaj- és 
rezgésmérés végzése hatósági 
eljárásban 

1 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.2. 
Lakossági kezdeményezésre egyéb 
önként vállalt zaj- és rezgésmérések 
elvégzése 

2 100 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.3. 

Kerületfejlesztési és beruházási 
egyeztetések, valamint építési 
engedélyezési eljárások során 
különös figyelem fordítása a 
védendő épületek zajvédelmére 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 
Városüzemeltetési Osztály 

7.4. Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben  Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

7.5. 

A környezeti zajvédelem helyi 
szabályairól szóló 65/2008. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály  

7.6. 
A Repülőtér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban bizottsági 
tagként történő részvétel 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: alpolgármester,  

 
Törölt: P
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7.7. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése érdekében 
egyeztetések, a kerület lakossága 
szempontjából hátrányos döntések 
felülvizsgálatának kezdeményezése, 
jogorvoslati kérelmek benyújtása 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: alpolgármester, 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

7.8. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése érdekében a 
vonatkozó jogszabályok felülvizs-
gálatának kezdeményezésével 
kapcsolatos egyeztetések lefolytatása 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.9. 
A Repülőtér környezetében 
kijelölendő zajgátló védőövezet 
terveinek véleményezése 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály és Főépítészi 
Osztály 

7.10. 

A határérték feletti terheléssel bíró 
fő közlekedési utak mentén passzív 
akusztikai védelem kiépítésének 
kezdeményezése, nyomonkövetése 
új épületek, felújítások esetén 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály és Főépítészi 
Osztály 

8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 

A közterületen lévő fás szárú 
növények pótlásáról szóló 37/2012. 
(X. 26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.2. 
Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek állapotának fejlesztése 

Kőkert Kft.  
31 000 000 

 
Városüzemeltetési 

Osztály 
7 000 240 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

8.3. Jászberényi úton 88 db fa ültetését 
követő öt éven át tartó utógondozás 

Városüzemeltetési 
Osztály 
900 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

8.4. 

Faültetési Program folytatása 
(közterületi faültetések, a Sibrik 
Miklós út mentén egységes fasor 
kialakítása, megújítása, vattázó fák 
cseréje) 

Városüzemeltetési 
Osztály 

44 200 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 
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8.5. 
A Kis-Pongrác projekt keretében 
megvalósult zöldterületfejlesztés 
fenntartása, utógondozása   

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

8.6. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 
komplex megújítása projekt 
keretében növényültetés és 
gyepesítés 

13 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

8.7. 

Kiszáradt fák felmérése és kivágása 
a közterületen, élő fák kivágása és 
tuskózása, ha műtárgy (kerítés, 
vízakna stb.) mellett nőtt vagy a 
közterület használatát zavarja 

Kőkert Kft.  
3 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Kőkert Kft. és Városüzemel-
tetési Osztály 

8.8. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 
kerületi erdőterületek vonatkozá-
sában az erdőgazdálkodási tevé-
kenységek figyelemmel kísérése az 
erdők védelmében 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

8.9. Tuskómarás a közterületen Kőkert Kft.  
2 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

8.10. 
Közvilágítást biztosító 
lámpatesteket eltakaró fák 
koronájának megmetszése 

Kőkert Kft.  
2 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

8.11. Játszótér felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 

Kőkert Kft.  
34 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.12. Játszóeszközök karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása 

Kőkert Kft.  
12 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.13. Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén 

Kőkert Kft. 
3 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.14. Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 
sétány karbantartása 1 000 000 Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.15. Mélytó szökőkút üzemeltetése 500 000 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft.  

8.16. Parki öntözővízhálózat 
karbantartása 8 000 000 Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  
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8.17. Parki berendezési tárgyak javítása 
és kihelyezése 3 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.18. Köztéri szemétgyűjtők kihelyezése 

Kőkert Kft. 
2 000 000 

 
Városüzemeltetési 

Osztály 
1 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.19. 

Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt  mini-
mális zöldfelületi arány 
érvényesítése, zöldtető és 
zöldhomlokzat kialakításának 
ösztönzése 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.20. Növényvédelem, permetezés 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél 

az önkormányzati 
költségvetés zöldterület 
karbantartás című során 

biztosított. Lakások 
tekintetében           

18 000 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

17 300 000 forint 
összegen belül jelenik 
meg (a költségsor több 

egyéb munkát is 
tartalmaz). 

 
Kőkert Kft. tervezett 

összege 
6 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

8.21. Magassági gallyazások elvégzése 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-nél 

az önkormányzati 
költségvetés zöldterület 
karbantartás című során 

biztosított. Lakások 
tekintetében           

18 000 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

17 300 000 forint 
összegen belül jelenik 
meg (a költségsor több 

egyéb munkát is 
tartalmaz). 

 
Kőkert Kft. tervezett 

összege 
12 500 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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8.22. 
Patkánymentesítéssel kapcsolatos 
lakossági bejelentések továbbítása a 
Bábolna Bio Kft. felé 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

8.23. 

A kerület közterületein, valamint az 
önkormányzati kezelésű épületek-
ben szükség esetén patkány- és 
rovarmentesítés megrendelése 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

kizárólag a 
Közszolgáltatási 
szerződés alapján 

(kezelésében álló lakó 
és nem lakóingatlanok 

tekintetében) végzi 
megjelenő igény szerint

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

8.24. 

A FEMA Állatmentő és 
Állatvédelmi Egyesület éves 
állatvédelmi tevékenységének 
ellenőrzése 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőbányai 
Közterület-felügyelet 

8.25. 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők védelembe 
vételéről a Budapest Főváros XVII. 
kerület Rákosmente 
Önkormányzatával 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály 

8.26. 

Kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeummal a határmenti 
erdőben lévő hadi események 
helyszínei feltárására a baleset- és 
veszélyelhárítás érdekében 

külön forrás nincs a 
feladatra 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

9. Környezet-egészségügy 

9.1. 
Parlagfű és egyéb allergizáló 
özönnövények, bálványfák elleni 
védekezés, özönnövények irtása 

Kőkert Kft.  
2 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft.,  
Építésügyi és Környezetvé-
delmi Osztály, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

9.2. 
Környezeti és egészséges életmódra 
nevelés támogatása a szervezett 
oktatásban (óvodák, iskolák) 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Érintett Főosztályok 

9.3. 

A kerületi nevelési-oktatási 
intézmények Zöld Óvoda, valamint 
Ökoiskola cím elnyerésére történő 
ösztönzése 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, Városüzemeltetési 
Osztály 

9.4. 
Balogh János Kárpát-medencei 
Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny támogatása 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály  

9.5. Köztéri illemhely üzemeltetés 14 000 000 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 
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9.6. Kutyafuttatók bővítése és 
üzemeltetése 

Kőkert Kft. 
4 000 000 

 
Városüzemeltetési 

Osztály  
9 600 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

9.7. Kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése 
és hálózatának további bővítése  

üzemeltetés 8 000 000 
bővítés 2 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

9.8. Térfigyelőrendszer működtetése Kőkert Kft.  
54 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft., Kőbá- 
nyai Közterület-felügyelet 

10. Kerületszépítési akciók 

10.1. Növényosztási akció a lakosság 
számára 

Városüzemeltetési 
Osztály  

8 000 000 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.2. 

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

1 500 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

10.3. „Virágot a szemét helyére!” akció, 
egynyári virágültetés  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.4. „Virágos Magyarországért” pályá-
zaton való részvétel  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.5. Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése 5 500 000 Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

10.6. 
Október 4. – „Állatok világnapja” 
alkalmából kutyafuttatók 
népszerűsítési akciói 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.7. Kutyaszépségverseny lebonyolítása 

Kőkert Kft.  
500 000 

Városüzemeltetési 
Osztály 
900 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.8. 

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

Városüzemeltetési 
Osztály 

4 400 000 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.9 “Madarak és Fák napja” akció 
lebonyolítása 760 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 
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10.10 
“Legszebb konyhakertek” országos 
programhoz csatlakozás és pályázat 
lebonyolítása 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

10.11 

A „Takarítási Világnap”-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesület 
takarítási és papírgyűjtési akciója 
lebonyolításának támogatása 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.12 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő Zrt. 
bevonásával  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. Energetikai célú pályázatok 
készítése 

KEHOP energetikai 
célú pályázat 

előkészítés alatt áll, 
költségvetésben        
10 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 

pályázatok önrésze 
soron 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

11.2. 

Középületek, közintézmények 
energiatakarékos működtetése, 
energiahatékonyságának javítása 
(fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek modernizálása, 
épületszigetelés) 
(Vaspálya utca 8-10. szám alatti 
óvoda-bölcsőde és Kerepesi út 67. 
szám alatti orvosi rendelő) 

KEHOP energetikai 
célú pályázat 

előkészítés alatt áll, 
költségvetésben        
10 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 

pályázatok önrésze 
soron. 

 
Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 
146 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.3. 
Az önkormányzati épületekben a 
gázhálózatok ellenőrzése, komplett 
gázhálózat felújítása. 

5 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.4. 

A kerületben gyakori illegális 
áramvételezések folyamatos 
ellenőrzése 
 

5 000 000 
(a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. a 
lakás és nem  lakás  

célú helyiségek 
bérlemény-

ellenőrzésekor, illetve a 
Közszolgáltatási 

Szerződésben szereplő 
ingatlanok esetében 

vizsgálódik) 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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11.5. 

Az önkormányzati lakásokban az 
energetikai hatékonyság fokozása 
érdekében felújítások alkalmával 
fokozott légzárású nyílászárók 
beépítése és a padlásfödémek és  
homlokzatok utólagos hőszigetelése 
(A Méltányossági nyílászárócsere 
felújítási program keretében)  

10 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 
fejlesztések során az alternatív 
energiák hasznosítási lehetőségeinek 
ösztönzése  

KEHOP energetikai 
célú pályázat 

előkészítés alatt áll, 
költségvetésben        
10 000 000 Ft áll 
rendelkezésre a 

pályázatok önrésze 
soron 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

11.7. 
A kerületi vállalatok alternatív 
energiahasznosítással összefüggő 
fejlesztéseinek figyelemmel kísérése 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

12. Környezet-biztonság 

12.1. Síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzése 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

esetében díja az 
önkormányzati 

költségvetés takarítás 
című sorában 

biztosított. Lakások 
tekintetében 

31 000 000 forint, 
helyiségek tekintetében 

8 800 000 forint 
összegen belül jelenik 
meg (mely több egyéb 
munkát is tartalmaz) 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Kőkert Kft.,  
Városüzemeltetési Osztály 

13. Ipar 

13.1 
A barnamezős területek 
funkcióváltásának és 
megújulásának elősegítése 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

13.2. 

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

90 000 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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13.3. “S1” területének rendbetétele, 
hasznosítása 

felújítás  
51 000 000, 
karbantartás  
19 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.4. Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

5 800 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Városüzemeltetési 
Osztály 

13.5. Sportligettel kapcsolatos fejlesztések 
tervi előkészítése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.6. Ipari vállalatok környezetvédelmi 
jelentéseinek ellenőrzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

13.7. Telephelyek időszakos ellenőrzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Hatósági Osztály 

13.8. A pincerendszer nyilvántartásának 
vezetése, helyszíni ellenőrzése  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

14. Közlekedés 

14.1. 
Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 

800 000 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

14.2. Közutak űrszelvény biztosítása  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőkert Kft. 

14.3. Isaszegi kerékpáros emléktúra 
következő évre való megszervezése  Határidő: 2016. december 31. 

Felelős: Érintett Főosztályok  

14.4. A közműnyilvántartás figyelemmel 
kísérése az E-Közmű rendszerben  

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály  

14.5. Járdafelújítás 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

50 000 000 
(+parki járdák: 

37 500 000) 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányi Vagyon-
kezelő Zrt. 

14.6. Útfelújítások, útépítések 
Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 
217 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. 
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14.7. 

Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló 
utca – Hatház utca által határolt 
terület fizetőparkoló övezet 
üzemeltetése 

73 303 425 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

14.8. 
Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje, új 
utcanévtáblák kihelyezése 

Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.  

4 000 000 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

15. Környezetvédelmi irányítás az Önkormányzatnál 

15.1. 

Prioritásokat meghatározó 
környezetvédelmi stratégia 
érvényesítése az Önkormányzat 
döntéshozatalaiban 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

15.2. 

A Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat készítése és területi 
hatályának bővítése során a 
környezetvédelmi szempontok 
fokozott érvényesítése  

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.3. 
Szükség esetén a tervezési 
területegységre vonatkozóan 
környezeti vizsgálat készítése 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.4. 
A környezeti információk 
közzététele az önkormányzati 
honlapon 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

15.5. 

A Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 
46/2004. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

15.6. 

Az Önkormányzat környezeti 
tevékenységének és eredményének a 
külső érdekelt felek felé történő 
kommunikációja 

 Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 
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