
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

(5~ . számú előterjesztés 

a Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2017. 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, a kötelezettségeket is figyelembe véve meghatározza a kerület 
környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges eszközöket. 

A Környezetvédelmi Program "6. Környezetvédelmi Program (2015-2019.) pontjainak 
összefoglalása, intézkedési terv" fejezetében foglalt rövidtávú feladatok figyelembevételével készült 
el a 2016. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amelyet a Képviselő-testület a 
Környezetvédelmi Program 2015. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2016. évi 
Intézkedési Tervéről szóló 133/2016. (IV. 21.) KÖKT határozatával elfogadott. 

A Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Humánszolgáltatási Főosztály, a Kőbányai 
Közterület-felügyelet, a Kőkert Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatásának 
felhasználásával elkészült a 2016. évben elvégzett feladatokról és azok költségeiről szóló beszámoló, 
amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A 2017. évben várható feladatokat tartalmazó 
intézkedési terv a határozattervezet l. mellékletét képezi. Az intézkedési tervben szereplő 

valamennyi feladat a megjelölt felelősökkel való egyeztetést követően, az adatszolgáltatásuk alapján 
került összeállításra. 

II. liatásvizsgálat 

A 2016. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 
kerület esztétikai és környezeti állapota javult, amelyet a 2017. évi Intézkedési Tervben foglalt 
feladatok teljesítése tovább javíthat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladatok pénzügyi fedezetét - a pályázatok során elnyertek me ll ett - a 2016. évi önkormányzati 
költségvetés biztosította. 
Az intézkedési tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében a pénzügyi forrás a 2017. évi 
önkormányzati költségvetésben - a feladatok végrehajtásáért felelős költségvetésében -
rendelkezésre áll. Mind az intézkedési terv, mind a beszámoló tartalmaz olyan feladatokat 1s, 
amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. március "/~ ?' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2017. (III. 23.) határozata 

a Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2017. évi Intézkedési Tervről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2016. évi Intézkedési Tervének beszámolóját elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2017. évi Intézkedési Tervét az l. melléklet szerintjóváhagyja. 

Határidő: 2017. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2017. (… …) KÖKT határozathoz 

 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

 

2017. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV  

 

A 2017. évi intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című dokumentumban 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: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

1.2. 

Szmogriadó esetén szükség 

szerint a helyi lakosság további 

tájékoztatása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

1.3. 
Avar és kerti hulladékok 

égetési tilalmának ellenőrzése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály és 

Kőbányai Közterület-

felügyelet 

1.4. 

A levegőminőség folyamatos 

nyomonkövetése a Gergely 

utcai mérőállomás adatai 

segítségével 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

1.5. 

Bűz- és levegőtisztaság-védelmi 

eljárás kezdeményezése a 

hatáskörrel rendelkező hatósá-

goknál 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

1.6. 

A szállópor mennyiségének 

csökkentése érdekében a 

burkolt utak arányának 

növelése a kerületben 

 

Határidő: 2017. 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 

20 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 
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2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. 
Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások egyéb” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. 

végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 

rágcsálóírtás, lift üzemeltetés 

stb.) 27 000 000 forint.  

Nem lakóingatlanok esetében 

a “Nem lakó egyéb” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd 

fenti felsorolás) 9 850 000 

forint. 

 

Kőkert Kft.: 

40 000 000  

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Közterü-

let-felügyelet, Kőbányai Va-

gyonkezelő Zrt. (kizárólag a 

Közszolgáltatási Szerző-

désben rögzített ingatlanok 

esetében), Kőkert Kft. 

2.2. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságának tudatosítása a 

kerület lakói és intézményei 

körében 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

2.3. 

Elhullott állatok elszállítása, 

valamint a témában a lakosság 

tájékoztatása 

(újságcikk, honlapon történő 

kiemelt megjelenítés) 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

2.4. 
Hulladékkezelő telepek 

időszakos ellenőrzése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

2.5. 

Kerületi Komposztálási 

Program folytatása a lakosság 

részére 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

2.6. 

Közterületi Komposztáló 

Program keretében a meglévő 

komposztálók üzemeltetése 

100 000 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőkert Kft.  

2.7. 
Zöldhulladék-gyűjtőzsákok 

biztosítása a lakosság részére 
4 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőkert Kft. és 

Hatósági Főosztály 
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2.8. 

Az önkormányzati 

ingatlanokon lomtalanítások 

elvégzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások egyéb” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. 

végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 

rágcsálóírtás, lift üzemeltetés 

stb.) 27 000 000 forint.  

Nem lakóingatlanok esetében 

a “Nem lakó egyéb” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd 

fenti felsorolás) 9 850 000 

forint. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. 
A Rákos-patak vízminőségének 

nyomonkövetése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

3.2. 

Kerületi locsolókutak 

engedélyezése, a 

magánkutakról nyilvántartás 

vezetése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

3.3. 
Iparivíz-hálózat és csapadékvíz 

hasznosításának megvizsgálása 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

3.4. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületekben a takarékosságra 

ösztönző vízmérők felszerelése 

és az ivóvíz-hálózati rendszerek 

felülvizsgálata 

4 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

3.5. 

 

Az önkormányzati épületek víz- 

és csatornahálózata ütemezett 

felújítási költségének felmérése 

költségvetési tervezéshez 

 

10 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

3.6. 

 

A kerületi tűzivíztározók 

szükségességének 

megvizsgálása, állapotának 

felmérése és a karbantartási 

feladatok elvégzése, illetve 

megszüntetése 

 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 
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4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 

Illegális rákötések csökkentése 

és a jogszabályoktól eltérő 

szennyvízkezelés feltárása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

4.2. 

A közművekkel kapcsolatos 

fejlesztések során nemcsak az 

infrastruktúra, hanem a 

környezetvédelmi hatások 

vizsgálata is szükséges  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Főépítészi Osztály, 

Építésügyi és Környezetvé-

delmi Osztály 

4.3. 

Nyílt csapadékvíz-elvezető 

árkok és szikkasztó árkok 

kaszálása, karbantartása 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások zöldterület 

karbantartás” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. kaszálás, 

fűnyírás, parlagfű-mentesítés, 

favágás, gallyazás, 

növényvédelem stb)  

19 000 000 forint. Nem lakó-

ingatlanok esetében a “Nem 

lakó zöldterület karbantartás” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd a 

fenti felsorolást) 23 900 000 

forint. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

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: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Főépítészi Osztály 

5. Föld és talaj 

5.1. 
Hálós térkőburkolatok kialakí-

tásának ösztönzése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

5.2. 

Talajszennyező környezet-

használók kiszűrése érdekében 

ellenőrzések lefolytatása, 

szükség esetén a hatáskörrel 

rendelkező hatóság felé 

intézkedés kezdeményezése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 
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5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 

parkolókon összegyűlő 

csapadékvíz tisztításának 

megkövetelése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

5.4. 

Együttműködés a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézettel 

az általuk szerkesztett kerületi 

településgeológiai-környezet-

földtani térképsorozat készítése 

során 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és Kör-

nyezetvédelmi Osztály, Fő-

építészi Osztály, Városüze-

meltetési Osztály 

5.5. 

A Felső-rákosi rétek 

kábelégetéssel szennyezett 

területeinek felszámolását 

követő szukcessziós folyamat 

nyomonkövetése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

Felső-rákosi rétek helyi 

természetvédelmi területei 

kezelésének, feladatainak 

nyomonkövetése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

6.2. 

A Felső-rákosi rétek helyi 

jelentőségű természetvédelmi   

területeinek tulajdoni 

viszonyairól készített 

nyilvántartás naprakészen 

tartása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

6.3. 

Felső-rákosi réteken 

fokozottabb ellenőrzés a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

bevonásával 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet 

6.4. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék-

lerakások) feltérképezése és 

megszüntetése a Felső-rákosi 

réteken 

 

Határidő: 2017. 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 

revitalizációjának előkészítése) 

 

Határidő: 2017. 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 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

7.2. 

Lakossági kezdeményezésre 

egyéb önként vállalt zaj- és 

rezgésmérések elvégzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 
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7.3. 

Kerületfejlesztési és beruházási 

egyeztetések, valamint építési 

engedélyezési eljárások során 

különös figyelem fordítása a 

védendő épületek zajvédelmére 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Főépítészi Osztály 

Városüzemeltetési Osztály 

7.4. 

Környezetvédelmi védőterü-

letek kijelölése település-

rendezési eszközökben 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

7.5. 

A környezeti zajvédelem helyi 

szabályairól szóló 65/2008. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály  

7.6. 

A Repülőtér területén működő 

Zajvédelmi Bizottságban 

bizottsági tagként történő 

részvétel 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Alpolgármester  

 

7.7. 

A Repülőtér működéséből 

eredő zajhatások csökkentése 

érdekében egyeztetések, a 

kerület lakossága 

szempontjából hátrányos 

döntések felülvizsgálatának 

kezdeményezése, jogorvoslati 

kérelem benyújtása 

 

Határidő: 2017. 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: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester, 

Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

7.9. 

A Repülőtér környezetében 

kijelölendő zajgátló 

védőövezettel kapcsolatos 

hatósági eljárásban való ügyféli 

és hatósági részvétel 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester, 

Építésügyi és Környezet-

védelmi Osztály és Főépítészi 

Osztály 

7.10. 

Közreműködés a Budapest 

Airport Zrt. által a Keresztúri 

út 164. szám alatti ingatlanon 

üzemeltetett zajmérőállomás 

áthelyezésének 

megvalósításában 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester, 

Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 
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7.11. 

A határérték feletti terheléssel 

bíró fő közlekedési utak mentén 

passzív akusztikai védelem 

kiépítésének kezdeményezése, 

nyomonkövetése új épületek, 

felújítások esetén 

 

Határidő: 2017. 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: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

8.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 

zöldfelületek területének 

növelése, közterületek 

állapotának fejlesztése 

17 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

8.3. 

Jászberényi úton 88 db fa 

ültetését követő öt éven át tartó 

utógondozás 

900 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

8.4. Faültetési Program folytatása 
38 964 439 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

8.5. 

A Kis-Pongrác projekt 

keretében 2016-ban pótolt 58 

db fa utógondozása   

2 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

8.6. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 

komplex megújítása projekt 

keretében növényültetés és 

gyepesítés 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőkert Kft. 

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 

4 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Kőkert Kft. és Városüzemel-

tetési Osztály 

8.8. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által 

kezelt kerületi erdőterületek 

vonatkozásában az erdőgaz-

dálkodási tevékenységek 

figyelemmel kísérése az erdők 

védelmében 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 



 8 

8.9. Tuskómarás a közterületen 2 000 000 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

8.10. 

Közvilágítást biztosító 

lámpatesteket eltakaró fák 

koronájának metszése 

2 000 000 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

8.11. 
Játszótér-felújítások, felnőtt 

játszóeszközök kihelyezése 
23 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

8.12. 
Játszóeszközök karbantartása, 

felülvizsgálata, javítása 
12 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

8.13. 
Ivóvízkutak kihelyezése 

parkok, játszóterek területén 
2 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

8.14. 
Kőrösi Csoma sétány és 

Újhegyi sétány karbantartása 
1 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.15. 
Mélytó szökőkútjának 

üzemeltetése 
500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.16. 
Parki öntözővíz-hálózat 

karbantartása 
6 200 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.17. 
Parki berendezési tárgyak 

javítása és kihelyezése 
4 100 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

8.18. 
Köztéri szemétgyűjtők 

kihelyezése 
1 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

8.19. 

Építési beruházások során a 

zöldtető és zöldhomlokzat 

kialakításának ösztönzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

8.20. Növényvédelem, permetezés 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások zöldterület 

karbantartás” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. kaszálás, 

fűnyírás, parlagfű-mentesítés, 

favágás, gallya-zás, 

növényvédelem stb.)  

19 000 000 forint. Nem lakó-

ingatlanok esetében a “Nem 

lakó zöldterület karbantartás” 

költségsor tartalmazza.  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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A 2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd a 

fenti felsorolást) 23 900 000 

forint. 

 

Kőkert Kft.: 

4 200 000 

8.21. 
Magassági gallyazások 

elvégzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások zöldterület 

karbantartás” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. kaszálás, 

fűnyírás, parlagfű-mentesítés, 

favágás, gallyazás, 

növényvédelem stb.)  

19 000 000 forint. Nem lakó-

ingatlanok esetében a “Nem 

lakó zöldterület karbantartás” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd a 

fenti felsorolást) 23 900 000 

forint. 

 

Kőkert Kft.: 

12 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

8.22. 

Patkánymentesítéssel kapcsola-

tos lakossági bejelentések 

továbbítása a Bábolna Bio Kft. 

felé 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

8.23. 

A kerület közterületein, 

valamint az önkormányzati 

kezelésű épületekben szükség 

esetén patkány- és 

rovarmentesítés megrendelése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások egyéb” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. 

végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 

rágcsálóírtás, lift üzemeltetés 

stb.) 27 000 000 forint.  

Nem lakóingatlanok esetében 

a “Nem lakó egyéb” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd 

fenti felsorolás) 9 850 000 

forint. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 
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8.24. 

A FEMA Állatmentő és 

Állatvédelmi Egyesület éves 

állatvédelmi tevékenységének 

ellenőrzése 

Támogatási összeg az adott 

évre: 

6 900 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőbányai 

Közterület-felügyelet 

8.25. 

Tárgyalások kezdeményezése a 

határmenti erdők védelembe 

vételéről a Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzatával 

 
Határidő: 2017. 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 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

9. Környezet-egészségügy 

9.1. 

Parlagfű és egyéb allergizáló 

özönnövények, bálványfák 

elleni védekezés, özönnövények 

irtása 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások zöldterület 

karbantartás” költségsor 

tartalmazza. A 2017. évi 

költségvetésben szereplő 

összeg több más feladattal 

együttesen (pl. kaszálás, 

fűnyírás, parlagfű-mentesítés, 

favágás, gallyazás, 

növényvédelem stb.)  

19 000 000 forint. Nem lakó-

ingatlanok esetében a “Nem 

lakó zöldterület karbantartás” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (lásd a 

fenti felsorolást) 23 900 000 

forint. 

 

Kőkert Kft.: 

4 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.,  

Építésügyi és Környezetvé-

delmi Osztály, Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

9.2. 

Környezeti és egészséges 

életmódra nevelés támogatása 

az óvodai nevelésben  

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Érintett Főosztályok 

9.3. 

A kerületi intézmények Zöld 

Óvoda cím elnyerésére történő 

ösztönzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Humánszolgáltatási 

Főosztály, Városüzemeltetési 

Osztály 
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9.4. 

Balogh János Kárpát-medencei 

Környezet- és Egészségvédelmi 

Csapatverseny támogatása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Humánszolgáltatási 

Főosztály  

9.5. 
Köztéri illemhelyek 

üzemeltetése 
14 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

9.6. 
Kutyafuttatók bővítése és 

üzemeltetése 
5 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

9.7. 

Kutyaürülék-gyűjtők üzemel-

tetése és hálózatának további 

bővítése  

8 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

9.8. 
Térfigyelőrendszer 

működtetése 
150 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft., Kőbá- 

nyai Közterület-felügyelet 

10. Kerületszépítési akciók 

10.1. 

“Önnek is szeretnék adni 

virágot!” akció a lakosság 

számára 

 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

10.2. 

„Tiszta udvar, rendes ház”, 

„Tiszta, rendezett Kőbányáért” 

és „Virágos Kőbányáért” 

pályázatok lebonyolítása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály 

10.3. 
„Virágot a szemét helyére!” 

akció, egynyári virágültetés 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

10.4. 
„Virágos Magyarországért” 

pályázaton való részvétel 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

10.5. 
Főutak mentén virágkosár 

elhelyezése és üzemeltetése 
6 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

10.6. 
„Állatok világnapja” akció 

lebonyolítása 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

10.7. 

Állattartóknak és állatbará-

toknak   közösségi rendezvény 

szervezése 

500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 
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 10.8. 

A „Föld napja” keretében 

takarítási és hulladékgyűjtési 

akció a lakosság részvételével, a 

kerületi iskolák részére 

(virágosztás az akcióban 

résztvevőknek) 

350 000 

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

10.9 
“Madarak és Fák napja” akció 

lebonyolítása 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály 

10.10 

“Legszebb konyhakertek” 

országos programhoz 

csatlakozás és pályázat 

lebonyolítása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály 

  10.11 

A „Takarítási Világnap”-hoz 

csatlakozva a CIKK Egyesület 

takarítási és papírgyűjtési 

akciójának szakmai támogatása 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

  10.12 
Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 

Zrt. bevonásával 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. 
Energetikai célú pályázatok 

készítése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

11.2. 

Középületek, közintézmények 

energiatakarékos működtetése, 

energiahatékonyságának 

javítása (fűtési, hűtési és 

világítási rendszerek 

modernizálása, épületszigetelés) 

120 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

11.3. 

Az önkormányzati épületekben 

a gázhálózatok ellenőrzése, 

komplett gázhálózat felújítása 

8 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

11.4. 

A kerületben gyakori illegális 

áramvételezések folyamatos 

ellenőrzése 

 

500 000 

Határidő: 2017. 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 nyílászá-

rócsere-program keretében)  

10 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 

fejlesztések során az alternatív 

energiák hasznosítási 

lehetőségeinek vizsgálata  

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

11.7. 

A kerületi vállalatok és a 

lakosság alternatív 

energiahasznosítással 

összefüggő fejlesztéseinek 

ösztönzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

12. Környezetbiztonság 

12.1. 
Síkosságmentesítési feladatok 

elvégzése, hatósági ellenőrzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 

Lakóingatlanok tekintetében 

a “Lakások takarítás” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (pl. 

lakóingatlan közös 

területeinek takarítása, 

járdafelületek takarítása, 

kommunális hulladéktároló 

edények tisztítása, 

síkosságmentesítés stb.)  

25 000 000 forint. Nem 

lakóingatlanok esetében a 

“Nem lakó takarítás” 

költségsor tartalmazza. A 

2017. évi költségvetésben 

szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (pl. az 

üres nem lakó ingatlanok 

előtti járdafelületek 

takarítása,  lombgyűjtés, 

síkosságmentesítés stb.)  

9 000 000 forint. 

 

Kőkert Kft.: 

2 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt., Kőkert Kft. és  

Építésügyi és Környezet-

védelmi Osztály 
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13. Ipar 

13.1 

A barnamezős területek 

funkcióváltásának és 

megújulásának elősegítése 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

13.2. 

Gergely-bányával kapcsolatos 

feladatok elvégzése (pl. 

gázleszívó rendszer 

üzemeltetése, előírt 

környezetvédelmi vizsgálatok 

elvégzése, növénygondozás, 

őrzés) 

95 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

13.3. 
“S1” területének rendbetétele, 

hasznosítása 
95 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

13.4. 
Óhegy parkkal kapcsolatos 

feladatok ellátása 
13 800 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt., Városüzemeltetési 

Osztály 

13.5. 
Sportligettel kapcsolatos 

fejlesztések tervi előkészítése 
40 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

13.6. 

Ipari vállalatok 

környezetvédelmi jelentéseinek 

ellenőrzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

13.7. 
Telephelyek időszakos 

ellenőrzése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Hatósági Osztály 

13.8. 
A pincerendszer nyilván-

tartásának vezetése 
 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

13.9. 

Az önkormányzati tulajdonban 

lévő pincerendszer helyszíni 

ellenőrzése 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

14. Közlekedés 

14.1. 

Európai Mobilitási Hét és 

Autómentes Nap 

rendezvényeihez történő 

csatlakozás 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

14.2. 
Közutak űrszelvényének 

biztosítása 
1 000 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály és 

Kőkert Kft. 
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14.3. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 

következő évre való 

megszervezése 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Érintett Főosztályok  

14.4. 

A közműnyilvántartás 

figyelemmel kísérése az E-

Közmű rendszerben 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály  

14.5. Járdafelújítás 87 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőbányi Vagyon-

kezelő Zrt. 

14.6. Útfelújítások, útépítések 313 500 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyon-

kezelő Zrt. 

14.7. 

Kerepesi út – Fehér út – 

Gyakorló utca – Hatház utca 

által határolt területen 

fizetőparkolási övezet 

üzemeltetése 

81 033 000 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

14.8. 
Üllői úti fizetőparkolási övezet 

kiépítése 
202 362 205 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. 

14.9. 

Hiányzó és megrongálódott 

utcanévtáblák cseréje, új 

utcanévtáblák kihelyezése 

6 700 000 

Határidő: 2017. 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: 2017. 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: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

15.3. 

Szükség esetén a tervezési 

területegységre vonatkozóan 

környezeti vizsgálat készítése 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

15.4. 

A környezeti információk 

közzététele az önkormányzati 

honlapon 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Érintett Főosztályok 
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15.5. 

A Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Alapjáról 

szóló 46/2004. (IX. 17.) 

önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

15.6. 

Az Önkormányzat környezeti 

tevékenységének és 

eredményének a külső érdekelt 

felek felé történő 

kommunikációja 

 
Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 



2. melléklet az előterjesztéshez 

 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 

 

2016. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓJA 

 
A 2016. 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 Kormányhivatallal egyeztetve 

a légszennyező pontforrások 

nyilvántartásának 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 Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Főpolgármester felé teljesíti.  

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) adatbázisból legyűjtésre került a 

kerületi cégek által bevallott légszennyező anyagok, amelynek legfrissebb adatai a 2015. évi 

bevallásokat tartalmazza, a 2016. évre vonatkozó adatok még nem kerültek feltöltésre. Az 

adatbázis alapján kerületünkben 124 cég volt kötelezett az éves bevallásra. Az egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek körében 2016. évben változás nem 

történt. Az egységes környezethasználati engedélyek mindegyike tartalmazza a bevallásra 

kötelezett légszennyező forrásokat és a kibocsátási határértékeket, az engedélyben szereplő 

előírástól függően a vállalatoknak évente vagy ötévente légszennyezettségi mérést kell végezni. 
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1.2. 

Szmogriadó esetén szükség 

szerint a helyi lakosság további 

tájékoztatása 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A Budapest Főváros szmogriadótervéről 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. 

A 2016. január 25-27. közötti időszakban került sor tájékoztatási fokozat elrendelésére, de a 

riasztási fokozat nem lépett életbe.  

1.3. 

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. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai az év folyamán folyamatosan ellenőrizték a 

kerületben a kerti hulladék és avar égetési tilalmának betartását, két esetben kellett 

figyelmeztetést alkalmazniuk. 

1.4. 

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 2016. évben 

rögzített adatok interneten (www.levegominoseg.hu) elérhetőek. A lekért adatokból 

megállapítható, hogy az adatrögzítés O3 (ózon) komponensek tekintetében 2016-ban csak július 

7-től kezdődött meg, PM10 (szállópor) komponensek tekintetében augusztus 22. és október 3. 

közötti időszakban nem kerültek rögzítésre az adatok. A PM10 legmagasabb értékét 2016. 

december 20-án, az O3 legmagasabb értékét pedig 2016. szeptember 1-jén rögzítették. 

1.5. 

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 2016. évben hatóságunknál benyújtott 7 levegővédelmi panaszbeadványt áttettük a 

hatáskörrel rendelkező hatósághoz.   

http://www.levegominoseg.hu/
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1.6. 

A szállópor mennyiségének 

csökkentése érdekében a burkolt 

utak arányának növelése a 

kerületben 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

 
Pályázati lehetőség hiányában 2016-ban nem készült új, szilárd burkolatú út a kerületben. 

1.7. 

Az önkormányzati tulajdonú 

épületek esetében a légszennyező 

források (kémények) tervszerű 

felülvizsgálata, karbantartása és 

felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkez. Zrt. 

22 821 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben 7 db önkormányzati tulajdonú épület teljeskörű 

kéményfelújítási munkáit (bruttó: 17 657 eFt) és 9 db lakás kémény bélelési munkáit (bruttó: 5 164 

eFt) végezte el a FŐKÉTÜSZ felszólításai alapján.  

2. Hulladékgazdálkodás 

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. 

A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

összegét a 2016. évi 

önkormányzati 

költségvetés egyéb sora 

biztosította. Lakások 

tekintetében 31 970 262 

forint, helyiségek 

tekintetében 18 289 477 

forint a felhasznált összeg 

 (mely több egyéb munkát 

és jogcímet is magában 

foglal) 

 

Kőkert Kft.  

30 467 660 

A feladatot 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete szerinti ingatlanok 

vonatkozásában teljesítette a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. A 2016. évi lakóingatlanok egyéb, 

valamint a nem lakó ingatlanok egyéb című során tervezett összeg (32 000 000 forint, valamint               

19 000 000 forint) tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat 

elvégzését is biztosította. Itt jelenik meg többek között a végrehajtáshoz kapcsolódó szállítás 

költsége, a rovar- és rágcsálóírtás díja, lomtalanítás költsége, az ingatlanok előtti közterületeken 

megjelenő illegálisan elhelyezett hulladék elszállításának díja is.  

A Városüzemeltetési Osztály a közterület ellenőrzések során feltárt illegálisan lerakott zöld- és 

egyéb hulladék elszállítására rendszeresen küld a Kőkert Nonprofit Kft., illetve a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. felé jelzést. A Gránátos utcában megszüntetésre került egy illegális 

hulladéklerakó, ahonnan 150 m3 hulladék elszállítása történt meg, ebből 60 m3 elszállítását 

finanszírozta az önkormányzat (788 e Ft). A felhasznált összeget a 10.8. pont tartalmazza. 

A Kőkert Kft.-re egész évben nagy terhet rótt az illegális hulladéklerakások felszámolása. A 

hulladékok összegyűjtését bejelentések alapján, a Kőbányai Közterület-felügyelet jelzései, valamint 

saját észrevételezéseik alapján végezték. 2016. évben összesen 5514 m3 mennyiségű hulladékot 

gyűjtöttek össze és szállítottak el. Az összeg nem tartalmazza a Kőkert Kft. által ráfordított 

költségeket (adminisztráció, begyűjtés, konténerek).  

A Kőbányai Közterület-felügyelet és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársainak jelzése 

alapján az illegális hulladékokban fellelhető számlák, iratok alapján beazonosítható személyekkel 

szemben a hatóság minden esetben hulladékgazdálkodási eljárást indított és a hulladékot 

elhelyezővel szemben bírságot szabott ki. Sajnos több esetben nem lehetett az eljárást eredményesen 

lefolytatni, mert a személyek elhunytak, ezért feltételezhetően a hagyatékuk felszámolásakor 

kerültek közterületen elhelyezésre az irataik és egyéb holmijaik.  
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2.2. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságának tudatosítása a 

kerület lakói és intézményei 

körében 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

2016. július 14-én a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) megküldte 

részünkre az első olyan kiadványát, amely azon túl, hogy számokkal is bemutatja a cég 

tevékenységét, szemléletformáló célja is volt. A kiadványban 2015. évre vonatkoztatott adatok 

szerepelnek, amely szerint a főváros területén összesen 66 675 tonna szelektív hulladékot 

gyűjtött össze az FKF Zrt., amelyből 32 529 tonna a házhoz menő gyűjtésből származik, 22 710 

tonna zöldhulladék, 8466 tonna a szigetekről, 2970 tonna pedig a gyűjtőudvarokból ered.   

Kőbánya területén teljeskörűen megtörtént a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetése, minden ingatlanhoz biztosította az FKF Zrt. a gyűjtőedényeket. A társaság 

Edukációs Csoportja a 2015. évben négy fő területen fejtette ki tevékenységét, a többéves 

múltra visszatekintő, töretlen sikerű Környezetvédelmi Oktatóprogram alapján elvégzett 

tanórák több mint 200 angol nyelvű kiadvány összeállítása és terjesztése, 

gyermekoktatófilmek készítése, valamint az évek óta nagy népszerűségnek örvendő 

Gyermekrajz- és Szépírói pályázat által. 

Mivel a kerületben teljeskörű a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a hangsúly most már a 

zöldhulladék helyben történő kezelésére, hasznosítására tolódik. 



 

5 

2.3. 

Kisállathulla elszállítása, 

valamint a témában a lakosság 

tájékoztatása 

(újságcikk, honlapon történő 

kiemelt megjelenítés) 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

1 097 129 

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 Hivatalunkhoz 

érkezett bejelentéseket minden esetben soron kívül továbbítottuk az ATEV Zrt. felé. A lakosság 

minél szélesebb körű informálása céljából részletes tájékoztatót jelentettünk meg az 

önkormányzati honlapon.  

2.4. 

Hulladékkezelő telepek 

időszakos ellenőrzése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

Hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel, de a 

kerületi hulladékkezelő telepek működését folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Panaszbejelentés vagy saját észrevételezés alapján haladéktalanul jelezzük a problémát az 

illetékes hatóságnak annak kivizsgálása vagy közös helyszíni szemle kezdeményezése céljából.  

2.5. 

Kerületi Komposztálási 

Program folytatása a lakosság 

részére 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 

1 425 300 

 

 

2016. évben kiírt pályázatra 98 pályázat érkezett, összesen 160 db 

komposztáló berendezésre. Az FKF Zrt. 2016-ban már nem tudta 

támogatni a programot, ezért a berendezéseket 100 %-ban az 

Önkormányzat biztosította a pályázók részére.  

 

2.6. 

Közterületi Komposztáló 

Program keretében 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. 

2.7. 

Zöldhulladék-gyűjtő zsákok 

biztosítása a lakosság részére 

 

Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 

Főosztály 

 

3 995 000 

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. 

2016-ban 17 000 db zöldhulladék-gyűjtő zsákot vásárolt meg. 
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2.8. 

Az önkormányzati ingatlanokon 

lomtalanítások elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

Az összeget a 2016. évi 

önkormányzati 

költségvetés egyéb című 

sora biztosította, lakások 

tekintetében 31 970 262 

forint, helyiségek 

tekintetében 18 289 477 

forint a felhasznált 

összeg. 

 (mely több egyéb 

munkát és jogcímet is 

magába foglal). 

A 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete szerinti ingatlanok 

vonatkozásában teljesítette a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ezen feladatot. A 2016. évi 

lakóingatlanok egyéb, valamint a nem lakó ingatlanok egyéb című során tervezett összeg 

(brutto 32 000 000 forint, valamint 19 000 000 forint) tartalmazta a feladat elvégzéséhez 

szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzését is biztosította. Itt jelenik meg többek 

között a végrehajtáshoz kapcsolódó szállítás költsége, a rovar- és rágcsálóírtás díja, lomtalanítás 

költsége, az ingatlanok előtti közterületeken megjelenő illegálisan elhelyezett hulladék 

elszállításának díja is. 

 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. 

A Rákos-patak vízminőségének 

nyomon követése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

 

 

 

Megkeresésünkre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

megküldte a Rákos-patak 2016. I. és II. féléves vízminőségi 

adatait és kiértékelt eredményeit. A kémiai paraméterek 

szempontjából a Rákos-patak már a főváros határában 

szennyezettnek minősült. A veszélyes anyagok vizsgálatánál 

határérték feletti mennyiséget az év során egyetlen mintavételi 

helyen sem tapasztaltak. Rendkívüli eseményről 2016. évben 

nem érkezett bejelentés.  

3.2. 

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 2016. évben a 

Keresztúri útról, a Rákosvölgyi közből és a Petrőczy utcából érkezett hatóságunkhoz. 
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3.3. 

Iparivíz-hálózat és csapadékvíz 

hasznosításának megvizsgálása 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

 

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása és a X. kerületi Kormányhivatal közegészségügyi 

állásfoglalása szerint az iparivíz 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. 

3.4. 

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. 2016-ban 57 db lakás vízóráját cserélte le, illetve építette ki.  

3.5. 

Az önkormányzati épületek víz- 

és csatornahálózatának üteme-

zett felújítási költségének felmé-

rése költségvetési tervezéshez 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

11 545 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Halom utca 40. szám alatti lakóépület pincéjének víz és 

szennyvíz alapvezeték teljes cseréjét (bruttó 7 815 eFt), a Hölgy utca 21. szám alatti lakóépület 

csapadékvíz bekötését utcai közcsatornába (bruttó 2 112 eFt), és a Maglódi út 32-36. szám alatti 

épület víz-csatorna strangcseréje (bruttó 1 618 eFt) munkákat végezték el. 

3.6. 

A kerületi tűzivíztározók 

szükségességének 

megvizsgálása, állapotának 

felmérése és a karbantartási 

feladatok elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. és Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési 

Osztály 

1 333 500 

A kerületben lévő 7 db tűzivíz tározó megszüntethetőségének vizsgálata és a szükséges 

fejlesztések paramétereinek meghatározása elkészült. A műszaki feladatok elvégzése 2017. évre 

áthúzódik. 

 

Ezen feladat elvégzése a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-re 2016-ban nem hárult.  

3.7. 

Mély-tó vízminőség vizsgálata 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

160 274 

Az Újhegyi Horgász Egyesület közreműködésével 2016. október 20-án vízminta-vételre került 

sor a Mély-tó vizének felszínén észlelt szennyeződés tisztázása céljából. A mintavételezés a tó 

közepéig kialakított stégről, valamint a tószínpad mögötti becsatlakozó csőből történt. A 

Wessling Hungary Kft. által elemzett vízminták alapján a tó vizének „szennyezett” osztályba 

sorolását elsősorban az ortofoszfát, valamint az oldott foszfor okozza. Ennek forrása lehet a 

tavat tápláló egyéb talajvíz, vagy a horgászok által etetőanyaggal bejuttatott foszfortartalmú 

anyagok (elsősorban fehérjék). Az alacsony oldott oxigén koncentráció is a bejutott tápanyagok 

következtében alakul ki. Összességében a tó szennyezettsége jelenleg további intézkedést nem 

tesz szükségessé. 
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4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 

Illegális rákötések csökkentése 

és a jogszabályoktól eltérő 

szennyvízkezelés feltárása 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

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. 

Adatszolgáltatásuk alapján a legnagyobb szennyvízmennyiség a Gumigyár utcából, a Serpenyő 

utcából, a Keresztúri útról és a Jászberényi útról kerül elszállításra. 

4.2. 

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. 

4.3. 

Nyílt csapadékvízelvezető árkok 

kaszálása, karbantartása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

A Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. esetében az 

összeget a 2016. évi 

önkormányzati költség-

vetés zöldterület karban-

tartás című sora biztosí-

totta. Lakások tekinte-

tében 11 065 903 forint, 

nem lakóingatlanok 

esetében 14 569 783 

forint a felhasznált 

összeg. (Az összegben 

jelenik meg az árkok 

kaszálása, a parlagfű-

mentesítés, fűnyírás, a fák 

magassági gallyazása, 

valamint a 

növényvédelem is.) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. 

A 2016. évi lakóingatlanok zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület 

karbantarás című során tervezett összeg (bruttó 18 000 000 forint, valamint 17 300 000 forint) 

tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére 

nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, a parlagfű-mentesítés, a fák 

magassági gallyazása, a növényvédelem, valamint egyéb zöldterület karbantartási munkák is. 

Az egyéb, közutakhoz tartozó árkok esetében a tisztítási munkákat az útfelügyelő jelzése 

alapján végezték el. 
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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 

 

Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

és Főépítészi Osztály 

 

A Városüzemeltetési Osztály a közműrekonstrukciók során a felhagyott közműszakaszok elbontását 

kezdeményezték a közműszolgáltatóknál. 

 

2016-ban a Főépítészi Osztály nem vett részt olyan önkormányzati beruházásban, amely elhagyott 

közműveket érintett volna. 

 

5. Föld és talaj 

5.1. 

Hálós térkőburkolatok 

kialakításának ösztönzése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

A hálós térkőburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból is 

támogatandó. A föld és talaj védelme érdekében a közterületi fejlesztéseknél a hálós 

térkőburkolatok kialakítását részesítettük előnyben, a zöldfelületek fejlesztésénél a 

kivitelezések ilyen burkolatok készítésével történtek. 

5.2. 

Talajszennyező környezethasz-

nálók 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, 

Városüzemeltetési 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 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. A burkolt parkoló létesítése engedélyköteles, az engedélyező hatóság a 

környezetvédelmi szakhatóság előírásait figyelembe véve adja meg az engedélyt, amelyben az 

összegyűlő csapadékvíz tisztításának módját is előírják. A létesítés az engedélynek megfelelően 

történik minden esetben. 
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5.4. 

Együttműködés a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézettel 

az általuk szerkesztett kerületi 

településgeológiai-

környezetföldtani térképsorozat 

készítése során 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2014. évben a Budapest X. kerület 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 2017. február 16-án egy személyes találkozó 

keretében bemutatásra is kerültek. 
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5.5. 

A Felső-rákosi rétek 

kábelégetéssel szennyezett 

területeinek felszámolását 

követő szukcessziós folyamat 

nyomon követése. 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

A 2014-ben már megkezdett, súlyos környezetterhelést jelentő kábelégető helyek felszámolása 

és helyreállítása 2016. májusában véglegesen lezárult azzal, hogy a Rákos-patak mentén lévő 

kábelégető ponton megtörtént a termőföld visszatöltése és a terület füvesítése. A 

természetvédelmi kezelés egyik legfontosabb elemeként, a tájidegen fás szárú és lágyszárú 

növényfajok visszaszorítása folyamatosan zajlott a védett területen, amelyet egyrészt a helyben 

gazdálkodó állattartókkal egyeztetve legeltetéssel, másrészt a Főkert Zrt.-vel a 

természetvédelmi kezelések keretében végezték el. Emellett megkezdődött a tájidegen 

keskenylevelű ezüstfák visszaszorítása is az őshonos fajok ismételt térnyerésének elősegítése 

érdekében.  

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

Felső-rákosi rétek helyi 

természetvédelmi területei 

kezelésének, feladatainak 

nyomon követése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata (a 

továbbiakban: Őrszolgálat) 2016-ban is hetente több alkalommal végezte a terület ellenőrzését, 

esetenként a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal közösen, valamint a Lovasvölgyi út mentén több 

alkalommal figyelőszolgálatot láttak el a hulladéklerakások megakadályozása céljából. Az 

ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy jelenleg a helyi védett természeti területen 

hajléktalan személyek életvi-

telszerűen nem tartózkodnak. 

2016. őszétől az Őrszolgálat 

esetenként lovas járőrszol-

gálatot is ellát. Ez a járőrmód 

alkalmas arra, hogy a nehezen 

megközelíthető helyeket is 

bejárhassák, illetve jobb 

rálátást biztosít a környezetre, 

így többek között a jogsértő 

cselekményeket is messziről 

lehet észlelni. A Fővárosi 

Környezetvédelmi Alap 

támogatásával a Magyar 

Madártani és Természetvé-

delmi Egyesület által készített 

tanösvényt több alkalommal is megrongálták, ezért annak javítását többször el kellett végezni 

az év folyamán. A tanösvénytáblák mellett a hatósági táblákat is rendszeresen megrongálták, 

ezeket 2016-ban ugyancsak számos alkalommal pótolták, javították. Jelenleg az összes hatósági 

tábla hiánytalan és rongálástól mentes állapotban található meg a területen.   
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6.2. 

A Felső-rákosi rétek kijelölt 

területeinek tulajdoni 

viszonyairól készített 

nyilvántartás napra készen 

tartása 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

A Felső-rákosi réteken kijelölt természetvédelmi terület összesen 228 ingatlant érint. Az 

ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatairól 2015. évben nyilvántartást készítettünk. A terület 

nagy része magántulajdonban áll, de vannak önkormányzati és a Budapest Főváros 

Önkormányzata tulajdonában álló területek is. 

A területen gazdálkodókkal folyamatos volt a kapcsolattartás a természetvédelmi célú 

területkezelés elősegítése érdekében, valamint a természeti értékek is felmérésre és rögzítésre 

kerültek. 

6.3. 

Felső-rákosi réteken 

fokozottabb ellenőrzés a 

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

bevonásával 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet 

 

2016. év elején a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal közösen több héten keresztül rejtett 

figyelőszolgálatot látott el a Természetvédelmi Őrszolgálat. Ennek eredményeként a 2015-től a 

területen lévő tanösvény és hatósági táblákat folyamatosan megrongáló elkövető személyét 

sikerült felderíteni, jelenleg a rendőrség folytat eljárást az ügyben.  

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen ellenőrizték a Felső-rákosi réteket 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal együttműködve. 

6.4. 

Tájsebek (pl. illegális hulladék-

lerakások) feltérképezése és 

megszüntetése a Felső-rákosi 

réteken 

 

Felelős: Kőbányai Közterület-

felügyelet, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

 

A TeSzedd országos hulladékmentesítési program keretében a Fővárosi Önkormányzat, az 

Őrszolgálat, a Főkert Zrt., a Budapesti Természetjáró és Sportszövetség, valamint a Magyar 

Madártani és Természetvé-

delmi Egyesület 2016-ban is 

szervezett szemétgyűjtési 

akciót a területen, amelyek 

keretében 150 zsák hulladék 

gyűlt össze a védett 

területről. A zsákolható 

szemét mellett a Főkert Zrt. 

munkatársai további 6 m3 

szemetet szállítottak el, az év 

során pedig további több 

mint 20 m3 hulladékot 

gyűjtöttek össze. A tavaszi 

hulladékmentesítési akció 

után is folytatódott a lerakott 

illegális hulladék felmérése 

és elszállítása, mivel a rendszeres őrszolgálati és mezőőri jelenlét ellenére is jelentős volt a 

szemétlerakás a védett területen.  

A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai az általuk feltárt tájsebekről minden alkalommal 

tájékoztatta a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot.   
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6.5. 

A Felső-rákosi rétek 

környezetvédelmi 

hasznosítására vonatkozó 

program kidolgozása 

(Rákos-patak komplex 

revitalizációjának előkészítése) 

 

Felelős: Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

 

2016-ban a Szent István 

Egyetem hallgatói számára 

szakmai terepgyakorlat 

keretében mutatták be a Felső-

rákosi réteken végzett 

természetvédelmi élőhely-

kezelési tevékenységeket. 

A Rákos-patak komplex 

revitalizációja részeként, a 

VEKOP pályázat keretén belül 

2016-ban elindult a Rákos-patak 

menti „ökoturisztikai folyosó” 

megvalósítása Fővárosi 

Önkormányzati beruházás 

keretében. 

Budapest Főváros Önkormányzata a Rákos-patak menti önkormányzatok szakmai 

együttműködésével 2016-ban kidolgozta a Rákos-patak és környéke revitalizációja előzetes 

megvalósíthatósági tanulmányát és mestertervét. 

7. Zaj- és rezgésvédelem 

7.1. 

Lakossági panasz kivizsgálása 

céljából szükség esetén zaj- és 

rezgésmérés végzése hatósági 

eljárásban 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 

69 850 

Lakossági panaszbejelentés miatt a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 30-40. szám alatti 

társasház szellőztető-berendezés zajkibocsátásának megismerése céljából zajvédelmi szakértőt 

rendeltünk ki. A zajszakértő által készített vizsgálati jelentés szerint a méréssel meghatározott 

megítélési szintek egyik esetben sem voltak nagyobbak a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 

zajterhelési határértékeknél, sem éjjel, sem nappal. Határérték túllépés nem volt megállapítható, 

a vizsgált zajterhelés a vonatkozó rendelet előírásának megfelelt, ezért a hatóság a zajvédelmi 

eljárást megszüntette. 

7.2. 

Lakossági kezdeményezésre 

egyéb önként vállalt zaj- és 

rezgésmérések elvégzése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 Önként vállalt zaj- és rezgésmérésre 2016-ban nem került sor. 



 

14 

7.3. 

Kerületfejlesztési és beruházási 

egyeztetések, valamint építési 

engedélyezési eljárások során 

különös figyelem fordítása a 

védendő épületek zajvédelmére 

 

Felelős: Építésügyi és Környe-

zetvédelmi Osztály, Főépítészi 

Osztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

 

Építési engedélyezési eljárás során – a Főépítészi Osztállyal együttműködve − a hatóság 

fokozott figyelmet fordít a zajvédelemre. Zajvédelmi szempontból jegyzői hatáskörbe utalt 

tevékenységek esetén a használatbavételi engedélyt zajmérés végzéséhez kötjük. 

 

A Városüzemeltetési Osztály a közútkezelői munkakezdési hozzájárulások kiadásánál 

figyelembe veszi a munkavégzés környezetében lévő védendő épületeket, csak egyedi esetben, 

a jogszabályok maradéktalan betartásával járultunk hozzá pl. hétvégi munkavégzéshez. 

7.4. 

Környezetvédelmi védőterü-

letek kijelölése Szabályozási 

Tervekben 

 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

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

környezetvédelmi elemeket. 

7.5. 

A környezeti zajvédelem helyi 

szabályairól szóló 65/2008. (XII. 

20.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 A rendelet módosítására 2016. évben nem került sor. 

7.6. 

A Repülőtér területén működő 

Zajvédelmi Bizottságban 

bizottsági tagként történő 

részvétel 

 

Felelős: Alpolgármester  

 

 

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, aki a 

bizottsági üléseken minden alkalommal részt vett. 
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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 

 

Felelős: Alpolgármester, 

Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály 

 

A Budapest Airport Zrt. célul tűzte ki az általa üzemeltetett Budapest X. kerület, Keresztúri út 

164. szám alatti ingatlanon található zajmérőállomás áthelyezését. Önkormányzatunk részéről 

lehetséges javaslati helyszínként felmerült a Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 5. szám alatti, 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda területe, ezért annak megvalósítása és telepítés helyszínének 

műszaki felülvizsgálata érdekében 2016. december 5-én közös bejárást tartottunk. 

A bejáráson megtekintettük az épület tetőszerkezetét, azonban annak kialakítása nem alkalmas 

a mérőállomás elhelyezésére. Az óvoda udvarának azon része viszont, ahol a gyermekek nem 

tartózkodnak, alkalmasnak bizonyult. Pontos helyszíni kijelölését követően a tartóoszlopot 

betonozni szükséges. A végleges döntést megelőzően egy mobil mérőállomás települt ki 2017. 

február 28-án az óvoda területére. A berendezés várhatóan 4 hétig fogja rögzíteni a Kőbánya-

Kertváros területe felett elhaladó repülőgépek zajhatását. Örömünkre szolgál, hogy már ez idő 

alatt rögzített adatokból megismerhető lesz a térség – elsősorban a közúti és vasúti 

közlekedésből eredő – alapzaja, valamint az egyes repülőgépek okozta kimagasló zajterhelési 

eredmények is. A zajvizsgálati teszteredményekből dönthető majd el, hogy az állandó 

zajmonitor állomás helyszíneként alkalmas lesz-e az óvoda kijelölt területe. Bízunk benne, 

hogy az áthelyezés nem ütközik technikai akadályba, és a mérési adatok a későbbiekben kellő 

információt szolgáltatnak majd a környező lakóterületet érő zajterhelést illetően, amely alapján 

a Kőbányai Önkormányzat a jövőben hatékonyabban tud fellépni Kőbánya-Kertváros élhetőbbé 

tétele érdekében. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az OKTF-KP/9586-

15/2015. számú határozatában az elsőfokú határozatot 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, a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van. 

7.8. 

A Repülőtér környezetében 

kijelölendő zajgátló védőövezet 

terveinek véleményezése 

 

Felelős: Polgármester, Építésügyi 

és Környezetvédelmi Osztály és 

Főépítészi Osztály 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 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, amely 2016. február 23-án vált 

jogerőssé. 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. A döntéssel szemben jogorvoslati eljárást kezdeményeztünk. 

A Főépítészi Osztály, valamint az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőinek, 

valamint a Budapest Airport Zrt. szakembereinek részvételével elkezdődött egy egyeztetési 

sorozat, mely a szabályozási tervek a zajgátló védőövezettel történő összehangolását irányozta 

elő. 
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7.9. 

A Repülőtér működéséből eredő 

zajhatások csökkentése 

érdekében a vonatkozó 

jogszabályok felülvizs-

gálatának kezdeményezésével 

kapcsolatos egyeztetések 

lefolytatása 

 

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 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 Földművelésügyi 

Minisztérium felé. Sajnálattal értesültünk válaszlevelük tartalmáról, amelyben kifejtették, hogy 

a határértékek szigorítása a jelenlegi jogszabályi keretek között önmagában nem eredményezne 

változást és nem tartják célravezetőnek a szabályozás határérték alapúra való átalakítását. 

Véleményükben kifejtették, hogy a repülőtér üzemeltetéséből származó zaj kezelésére jelenleg 

több jogintézmény létezik, így például a zajgátló védőövezet kijelölése, vagy a stratégiai 

zajtérképekre alapuló zajcsökkentési intézkedési tervek készítésének és ötévenkénti 

felülvizsgálatának kötelezettsége. Álláspontjuk szerint az állam az említett jogintézményeken 

keresztül, a rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül biztosítja az egészséges környezethez 

való jog érvényesülését.  

7.10. 

A határérték feletti terheléssel 

bíró fő közlekedési utak mentén 

passzív akusztikai védelem 

kiépítésének kezdeményezése, 

nyomonkövetése új épületek, 

felújítások esetén 

 

Felelős: Polgármester, Építésügyi 

és Környezetvédelmi Osztály és 

Főépítészi Osztály 

 
A Főépítészi Osztály együttműködik az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztállyal a 

zajvédelmi kérdésekben. 



 

17 

8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 

Kerületi tulajdonban lévő 

zöldfelületek területének 

növelése, közterületek 

állapotának fejlesztése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

Kőkert Kft.  

14 913 420 

 

Városüzemeltetési 

Osztály 

6 922 414 

A tömegközlekedési (autóbusz) megállók környezetének felújítása keretében a Kápolna utca 7-

9. előtti terület újul meg, a kivitelezés befejezése azonban áthúzódik 2017-re. 

A Kőkert Kft. kivitelezésében a Gyakorló u. 7-9. közötti, valamint a Gyakorló u. 19. előtti 

zöldterület fejlesztése történt meg, továbbá a Szárnyas u. 3. előtti park is megújult, itt új 

automata öntözőhálózat is készült. A munkák során vízhálózatot építettek ki, padokat helyeztek 

ki, kerítést építettek, bontási munkákat végeztek el, sövényt ültettek, gyepszőnyeget terítettek 

stb.  

8.2. 

Jászberényi úton 88 db fa 

ültetését követő öt éven át tartó 

utógondozás 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési 

Osztály 

733 337 

A Jászberényi úton, a Kőbánya-Kertváros mellett húzódó járda mellé telepített 88 db fa 

utógondozása 2016-ban megtörtént. A gondozás ellenére (szakvéleménnyel igazoltan, behurcolt 

károsító okozta probléma miatt) 30 facsemete elszáradt. A fák garanciális cseréjét a Kőkert Kft. 

intézi. 

8.3. 

Faültetési Program folytatása 

(közterületi faültetések, a Sibrik 

Miklós út mentén egységes fasor 

kialakítása, megújítása, vattázó 

fák cseréje) 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési 

Osztály 

11 229 961 

A közterületi útsorfa ültetésekhez elkészült a jóváhagyott kiviteli terv. 2016 őszén a lakossági 

kérelmekhez igazodva 110 db fa ültetését a Kőkert Kft. elvégezte, a további, mintegy 470 

útsorfa ültetése áthúzódik 2017. évre. 

A Sibrik Miklós út Gergely utca – Mádi utca közötti szakaszán található nyárfák kivágása 

ügyében kijelölés útján a Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal hozott 

döntést, amelyben a járda menti fasorban álló 45 db nyárfa kivágását elutasította. Indokolásuk 

szerint a fák jó állapotban vannak, kivágásuk a fák “bolyhozása” miatt nem indokolt.  

8.4. 

A Kis-Pongrác projekt 

keretében megvalósult zöldterü-

let fenntartása, utógon-dozása   

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

A projekt keretén belül elültetett fák közül 58 darabot pótolni kellett harmadik személy által 

okozott kár miatt, garanciális kötelezettséggel. A projekt befejezését követően a Kis-Pongrác 

telep fenntartásáról a Kőkert Kft. gondoskodik. 
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8.5. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 

komplex megújítása projekt 

keretében növényültetés és 

gyepesítés 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

12  950 977 

Az Újhegyi sétány komplex megújításának I. üteme megtörtént, amelynek keretében 

növényültetésre és gyepesítésre is sor került az alábbiak szerint: 

− Fák ültetése 6 159 600 forint + ÁFA 

− Fenyők ültetése 247 500 forint + ÁFA 

− Cserje, évelők, hagymás, növények 2 313 520 forint + ÁFA 

− Gyepesítés 1 477 000 forint + ÁFA 

 

8.6. 

Kiszáradt fák felmérése és 

kivágása a közterületen, élő fák 

kivágása és tuskózása, ha 

műtárgy (kerítés, vízakna stb.) 

mellett nőtt vagy a közterület 

használatát zavarja 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Kőkert Kft. és Városüzemeltetési 

Osztály 

Kőkert Kft.  

4 430 987 

Lakossági bejelentés, valamint az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály és a 

Városüzemeltetési Osztály észlelései alapján 2016-ban 299 db közterületi kiszáradt fa 

kivágására készült hatósági határozat, amely alapján a Kőkert Kft. végzi a fakivágásokat. 2016. 

december 31. napjáig a kivágások 60 %-a készült el. 
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8.7. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által 

kezelt kerületi erdőterületek 

vonatkozásában az erdőgaz-

dálkodási tevékenységek 

figyelemmel kísérése az erdők 

védelmében 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2016-ban is, ahogy minden évben tájékoztatást adott az erdőgazdálkodói 

tevékenységéről, amelyet a Városüzemeltetési Osztály figyelemmel kísért, a tájékoztató az 

Önkormányzat honlapjára is kihelyezésre került. 

8.8. 

Tuskómarás a közterületen 

 

Felelős:  Kőkert Kft. 

 

1 800 000 2016-ban a Kőkert Kft. összesen 360 db rönkmaradvány (kiálló tuskó) marását végezte el.  

8.9. 

Közvilágítást biztosító lámpa-

testeket eltakaró fák 

koronájának megmetszése 

 

Felelős:  Kőkert Kft. 

657 669 
2016-ban a Kőkert Kft. összesen 132 db közterületi fa lombkoronáját metszette meg, amelyek 

takarták a lámpatesteket. 

8.10. 

Játszótér felújítások, felnőtt 

játszóeszközök kihelyezése 

 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

15 569 565 

A Zágrábi u. 9. mögötti 

parkban új felnőtt fitnesz park 

készült. A Lavotta u. 9. 

mögötti játszótér 

rekonstrukciója részben 

elkészült, de a munka 

befejezése áthúzódik 2017-re. 

A Száva parkban új játszótér 

kialakítására 19 999 999 Ft-os 

szerződést kötött az 

Önkormányzat a Kőkert Kft-

vel, a kivitelezési munka 

áthúzódik 2017-re. 

A játszótér felújítások 

keretében egyes útburkolatok 

készültek el, fitnesz 

eszközöket helyeztek ki, 

gumiburkolatot raktak le, homokozót bontottak és építettek, padokat javítottak.  
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8.11. 

Játszóeszközök karbantartása, 

felülvizsgálata, javítása 

 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft.  

10 134 506 

A közterületre kihelyezett játszótéri eszközök karbantartását, felülvizsgálatát és javítását a 

Kőkert Kft. végezte el 2016-ban. Az összeg tartalmazza a feltárt hibák kijavítását, az 

alkatrészek árát és anyagköltségeket (4 134 506 forint), valamint 3 fő folyamatos havi 

ellenőrzését. 

8.12. 

Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 

játszóterek területén 

 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 
Négy új ivóvíz kút kihelyezése és egy cseréje készült el 2016-ban a Kőkert Kft. kivitelezésében. 

A felhasznált összeg a 8.11. és a 9.6. pontban szerepel. 

8.13. 

Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 

sétány karbantartása 

 

Felelős:  Kőkert Kft. 

 

1 072 000 

A Kőrösi Csoma sétány szökőkútjának villamos vezérlése és kapcsolótábla felújítása, 

karbantartása, a párakapu kiépítése, a párásító berendezés (ködgép) beszerzése, valamint 

üzemeltetése tartozott ezen feladatcsoporthoz 2016-ban. A vízarchitektúrák vegyi tisztítására 

heti 2 alkalommal került sor. A Kőrösi Csoma sétányon a zászlók cseréje megtörtént. 

8.14. 

Mélytó szökőkút üzemeltetése 

 

Felelős:  Kőkert Kft. 

 

435 600 
A szökőkút üzemeltetése folyamatos volt, október hónapban a téliesítés megtörtént, a 

megrongálódott villamosvezeték cseréjét a Kőkert Kft. elvégezte. 

8.15. 

Parki öntözővízhálózat 

karbantartása 

 

Felelős:  Kőkert Kft. 

4 606 414 
Az öntözőhálózat karbantartását a Kőkert Kft. folyamatosan végezte. A csőtöréseket 

megjavították, az eltulajdonított vizes szerelvényeket pótolták.   

8.16. 

Parki berendezési tárgyak 

javítása és kihelyezése 

 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

 

2 332 932 

2016-ban 42 db új parki pad, 2 db műkő-sakkasztal és 2-2 műkőpad kihelyezése történt meg a 

Kőkert Kft. kivitelezésében, a parki berendezéseket folyamatosan javították. A felhasznált 

összeg a 8.2. és 8.11. pontban szerepel. 

8.17. 

Köztéri szemétgyűjtők 

kihelyezése 

 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

737 545 

A közterületeken lévő szemetesek cseréjét, újak kihelyezését és javítását folyamatosan végezte 

a Kőkert Kft. A parkokban, játszótereken, buszmegállók környezetében 25 db új parki 

szemétgyűjtő edény került kihelyezésre.  
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8.18. 

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. 

8.19. 

Növényvédelem, permetezés 

Felelős:  Kőkert Kft. és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

A Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. esetében az 

összeget a 2016. évi 

önkormányzati költség-

vetés zöldterület karban-

tartás című sora biztosí-

totta. Lakások tekinte-

tében 11 065 903 forint, 

nem lakóingatlanok ese-

tében 14 569 783 forint a 

felhasznált összeg. 

(Az összegben jelenik 

meg az árkok kaszálása, 

a parlagfű-mentesítés, 

fűnyírás, a fák 

magassági gallyazása, 

valamint a 

növényvédelem is.) 

Kőkert Kft. 

4 165 978 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. 

A 2016. évi lakóingatlanok zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület 

karbantartás című során tervezett összeg (bruttó 18 000 000 forint, valamint 17 300 000 forint) 

tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére 

nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, a parlagfű-mentesítés, a fák 

magassági gallyazása, a növényvédelem, valamint egyéb zöldterület karbantartási munkák is. 

2016. évben két ingatlanon, a Maláta utca 14. és Halom utca 9. szám alatti ingatlanokon vált 

szükségessé a permetezéssel támogatott növényvédelem teljesítése. 

A közterületi növényvédelmi feladatokat a Kőkert Kft. folyamatosan ellátta, a bejelentéseket 

kivizsgálta, szükség szerint beavatkoztak. 

A Tiszta udvar, rendes ház helyi környezetszépítő verseny díjátadójakor a Városüzemeltetési 

Osztály szervezésében növényvédelmi előadást tartott a Magyar Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamara Budapesti Szervezet elnöke a közterületek és házikertek növényvédelmi 

aktualitásairól. 
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8.20. 

Magassági gallyazások elvégzése 

Felelős:  Kőkert Kft. és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

esetében az összeget a 

2016. évi költségvetés 

zöldterület karbantartás 

című sora biztosította.  

Kőkert Kft. 

12 895 979 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. A 2016. évi 

lakóingatlanok zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület karbantartás 

című során tervezett összeg (bruttó 18 000 000 forint, valamint 17 300 000 forint) tartalmazta a 

feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére nyújt fedezetet. 

Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, a parlagfű-mentesítés, a fák magassági 

gallyazása, a növényvédelem, valamint egyéb zöldterület karbantartási munkák is. 

A Kőkert Kft. a Hatósági Főosztály és a Városüzemeltetési Osztály által kiadott határozatok és 

felkérések szerint 1282 db fánál végezték el a gallyazási munkákat, valamint 96 db fa esetében 

az ifjítást. 

8.21. 

Patkánymentesítéssel 

kapcsolatos lakossági 

bejelentések továbbítása a 

Bábolna Bio Kft. felé 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

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 Hivatalunkhoz érkezett patkányészleléseket minden 

esetben soron kívül továbbítottuk a Bábolna Bio Kft. felé, 2016. évben összesen 9 alkalommal 

érkezett panaszbejelentés. 

8.22. 

A kerület közterületein, 

valamint az önkormányzati 

kezelésű épületekben szükség 

esetén patkány- és 

rovarmentesítés megrendelése 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

A Kőbányai Vagyonke-

zelő Zrt. esetében az 

összeget az önkormány-

zati költségvetés egyéb 

című sora biztosította. 

Lakások tekintetében 31 

970 262 forint, 

helyiségek tekintetében 

18 289 477 forint a 

felhasznált összeg. 

(Más jogcímű 

kifizetéseket is 

tartalmaz.) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. A 2016. évi 

lakóingatlanok egyéb, valamint a nem lakó ingatlanok egyéb című során tervezett összeg 

(bruttó 32 000 000 forint, valamint 19 000 000 forint) tartalmazta a feladat elvégzéséhez 

szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzését is biztosította. Itt jelenik meg többek 

között a végrehajtáshoz kapcsolódó szállítás költsége, a rovar- és rágcsálóírtás díja, lomtalanítás 

költsége, az ingatlanok előtti közterületeken megjelenő illegálisan elhelyezett hulladék 

elszállításának díja is. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az év folyamán 8 lakóingatlanban rendelt 

patkányirtást, üres lakásokban 55 alkalommal csótány- és poloskairtást, illetve lakóingatlanok 

közös területein 9 alkalommal csótány-, vagy darázsirtást. 
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8.23. 

A FEMA Állatmentő és 

Állatvédelmi Egyesület éves 

állatvédelmi tevékenységének 

ellenőrzése 

Felelős:  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. A támogatási megállapodásban foglaltak szerint a Közterület-

felügyelettel közös járőrszolgálatot láttak el. A feladatok végrehajtásába a kerületi 

Rendőrkapitányság is bevonásra került. 

8.24. 

Tárgyalások kezdeményezése a 

határmenti erdők védelembe 

vételéről a Budapest Főváros 

XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzatával 

Felelős:  Főépítészi Osztály 

A Főépítészi Osztály az egyeztetést 2016-ban megkezdte, melyet 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 

A kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal 2015-ben megtörtént, 2016. február 

26-án az Intézet és az Önkormányzat részvételével helyszíni bejárás volt a határmenti erdőben.

Ezt követően augusztusban a régész a vizsgálat további objektumokkal való kiterjesztéséről

adott tájékoztatást, ennek az összefoglaló jelentésére még várunk. Az egyeztetéseket folytatni

szükséges.
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9. Környezet-egészségügy

9.1. 

Parlagfű és egyéb allergizáló 

özönnövények, bálványfák 

elleni védekezés, özönnövények 

irtása 

Felelős:  Kőkert Kft., 

Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

esetében az összeget a 

2016. évi költségvetés 

zöldterület karbantartás 

című sora biztosította, 

részletek a 8.21. sornál. 

Kőkert Kft. 

3 500 285 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. A 2016. évi 

lakóingatlanok zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület karbantartás 

című során tervezett összeg (bruttó 18 000 000 forint, valamint 17 300 000 forint) tartalmazta a 

feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére nyújt fedezetet. 

Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, a fák magassági gallyazása, a növényvédelem, 

valamint egyéb zöldterület karbantartási munkák is. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. március 23-i ülésen megtárgyalta a 

2016. 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. A Képviselő-testület a 2015. december 15-i ülésén megalkotta a Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Önk. R.), 

amely 2016. február 1-jén lépett hatályba. A jogszabályi rendelkezések megállapítják az 

ingatlan tulajdonosának az ingatlan és az ingatlan előtti közterület meghatározott részének 

tisztántartására vonatkozó kötelezettségét. 2016. április hónaptól a vegetációs időszakot 

megelőzően írásban postai úton 339 db ún. emlékeztető felhívást kaptak a kerületi nagyobb 

cégek és a problémás ingatlantulajdonosok a parlagfű- és gyommentesítés elvégzésére. A 

lefolytatott gyakori ellenőrzések következményeként további felszólításokat küldtünk, 80 

ingatlan tekintetében kezdeményeztünk közigazgatási eljárást és két esetben közérdekű 

védekezést rendeltünk el. A 2016. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló 

részletes tájékoztatót a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. november 18-

án megtartott ülésén megtárgyalta. Az Önk. R. szabályainak megsértése miatt a Hatósági 

Osztályon folytatott szabályszegési eljárásban 2016. évben 4 106 267 forint közigazgatási 

bírság került kiszabásra, amelyből 3 024 158 forint bevétel keletkezett. 

A Kőkert Kft. összesen 449 150 m2 nagyságú területen teljesítette a feladatot. 
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9.2. 

Köztéri illemhely üzemeltetés 

Felelős:  Kőkert Kft. 
10 400 000 A Kőkert Kft. 2 db automata és 2 db konténer illemhelyet üzemeltett egész évben. 

9.3. 

Kutyafuttatók bővítése és 

üzemeltetése 

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

2 300 000 

Városüzemeltetési 

Osztály  

33 465 000 

2016-ban 380 fm fémkerítés és 250 fm vadászkerítés készült az új kutyafuttatók védelmére. A 

kutya futtatásra, illetve sétáltatásra kijelölt helyszíneken 14 db ürülék-gyűjtő edény, 4 db kutyás 

ivókút, 6 db kutyajáték, két árnyékoló berendezés és mintegy 100 db kis és nagy méretű jelölő 

és tájékoztató tábla került kihelyezésre. 

A Kőkert Kft. üzemeltetésében lévő 14 db zárt kutyafuttató és 3 db kutyafuttatásra kijelölt 

terület várta egész évben a kerületi kutyákat és gazdáikat. 

9.4. 

Kutyaürülék gyűjtők 

üzemeltetése és hálózatának 

további bővítése  

Felelős:  Kőkert Kft. és 

Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 

7 688 064 

Városüzemeltetési 

Osztály  

2 362 205 

A 9.7. pontban jelzett ürülék gyűjtőkön kívül további 18 helyszínen kezdte el a Kőkert Kft. új 

edények kihelyezését, a munka befejezése áthúzódik 2017-re.  

A Kőkert Kft. 2016-ban összesen 135 db kutyaürülék edényt üzemeltetett. 

9.5. 

Térfigyelőrendszer működtetése 

Felelős:  Kőkert Kft., Kőbányai 

Közterület-felügyelet 

Kőkert Kft. 

43 000 000 

A térfelügyeleti rendszer működtetésében a Közterület-felügyelet 4 munkaállomáson vett részt, 

valamint a kerületi rendőrkapitányság munkatársaival un. reagáló járőrszolgálatban is ellátták a 

feladatot. 

9.6. 

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. A 

környezeti nevelés érdekében tett intézkedéseik közé 

tartozik 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. 
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9.7. 

A kerületi nevelési-oktatási 

intézmények Zöld Óvoda, 

valamint Ökoiskola cím 

elnyerésére történő ösztönzése 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály, Városüzemeltetési 

Osztály 

Kerületi intézményeink közül „Zöld Óvoda” címet nyert el 

eddig a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, 2016-ban a Kőbányai 

Kékvirág Óvoda, 2015-ben a Kőbányai Kiskakas Óvoda és a 

Kőbányai Rece-fice Óvoda, amelyek közül 2016-ban a 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda „Örökös Zöld Óvoda” címet 

viselhet. Az Ökoiskola címet 2005-ben kapták meg az első 

iskolák. 2012-től már Örökös Ökoiskola címet is kaphattak, 

amennyiben 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. Ökoiskola 

címet a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola és a Kőbányai 

Széchenyi István Magyar-Mémet Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola viseli, „Örökös 

Ökoiskola” címet pedig 2013-tól a Kőbányai Harmat Általános Iskola, 2015-től a Kőbányai 

Bem József Általános Iskola és 2016-tól a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola viselheti.  

A Virágos Magyarországért országos versenyben többletpontok járnak annak az 

önkormányzatnak, amelyiknél Zöld Óvoda, vagy 

Ökoiskola működik, így a versenyben részt vevő 

Kőbánya is megkapta az erre vonatkozó elismerést. A 

verseny országos zsűrizése során szakértői helyszíni 

szemle történik, ez ösztönző az intézményeknek a már 

elnyert cím fenntartására, további intézményeknek pedig 

a „Zöld” vagy „ÖKO” cím elnyeréséhez mintaként 

szolgál. 

9.8. 

Balogh János Kárpát-medencei 

Környezet- és Egészségvédelmi 

Csapatverseny támogatása 

Felelős: Humánszolgáltatási 

Főosztály 

A Képviselő-testület a Zöld Dió Alapítvány 300 000 forint összegű támogatásáról a 82/2016. 

(III. 24.) KÖKT határozatában döntött. A támogatás a Balogh János Kárpát-medencei 

Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny előkészítése és lebonyolítása során a versenyzők 

díjazására, felkészítők részére ajándék vásárlására és vendéglátás költségeinek fedezetére volt 

használható. 
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10. Kerületszépítési akciók

  10.1. 

Növényosztási akció a lakosság 

számára 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési 

Osztály  

8 000 000 

A nagysikerű lakossági növényosztási 

akcióra 2016-ban 1595 pályázat érkezett. 

Összesen mintegy 21 000 db egynyári 

virágpalánta, 19 000 db muskátli, 3 700 db 

fűszernövény, 5 900 db fagyalcserje és 

12 000 tő csodasövény szétosztására került 

sor. 

A növények kiszállításában a Kőkert Kft. 

munkatársai is segítséget nyújtottak. 

 10.2. 

„Tiszta udvar, rendes ház”, 

„Tiszta, rendezett Kőbányáért” 

és „Virágos Kőbányáért” 

pályázatok lebonyolítása 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

1 208 913 

2016-ban a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerésre 384 

ajánlás és jelentkezés érkezett, ezek közül a helyszíni 

szemlék után 194 társasház és családi ház kertje, illetve 

az épület előtti közterület színvonalas fenntartása, 

virágosítása elismerésére tett szakmai javaslatot a 

Városüzemeltetési Osztály, amely alapján Polgármester 

Úr döntött az elismerés adományozásáról.  

A „Tiszta, rendezett Kőbányáért” elismerésre 9 ajánlás 

és jelentkezés érkezett, ezek az intézmények és 

vállalkozások mindegyike méltó volt az elismerésre.  

A „Virágos Kőbányáért” elismerésre 72 ajánlás és 

jelentkezés érkezett, minden erkély vagy ablak 

virágosítása érdemes volt az elismerésre. Az elismerés 

kerámia táblával, oklevéllel és virághagymák átadásával 

történt. 
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  10.3. 

„Virágot a szemét helyére!” 

akció, egynyári virágültetés 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft 

A korábbi időszakban szemetes helyszíneken, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 

virágpalánták ültetésére került sor. Ezek a helyszínek a következők voltak: 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 ellátja. A felhasznált 

összeget a Kőkert Kft. beszámolója tartalmazza. 

  10.4. 

„Virágos Magyarországért” 

pályázaton való részvétel 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

2016-ban az Önkormányzat ismét részt vett a Virágos Magyarországért versenyben. A zsűrizés 

során az Újhegyi sétány megújult szakaszát, a Kincskeresők Óvodát (zöld óvoda), a Szent 

László teret, a Kis-Pongrác lakótelep megújult zöldterületeit, és több felújított játszóteret 

mutattunk be. Két egymást követő évben nem lehet a legnagyobb elismerést elérni (tavaly 

országos első helyezett lett a kerület), így idén nem részesült díjazásban az önkormányzat. 

  10.5. 

Főutak mentén virágkosár 

elhelyezése és üzemeltetése 

Felelős:  Kőkert Kft. 

6 280 862 
A Kőkert Kft. 146 oszlopra helyezett ki virágkosarat, valamint további 20 virágkosarat és 55 db 

balkonládát, amelyek egész évben üde színt varázsoltak a kerület közterületeire. 

  10.6. 

Október 4. – „Állatok 

világnapja” alkalmából 

kutyafuttatók népszerűsítési 

akciói 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

2016-ban az Óhegy parkban, a Madárbarát tanösvény közelében egy nagyméretű madáretető 

kihelyezésével és a madarak rendszeres, egész télen át tartó etetésével kapcsolódott az 

Önkormányzat a jeles nap eszmeiségéhez. 

A felhasznált összeg a 10.9. pontban szerepel. 

10.7. 

Kutyaszépségverseny lebonyolí-

tása 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

A kutyafuttatók népszerűsítési akciói keretében kutyafuttatók bővítésére, új kutyasétáltatásra 

kijelölt helyszínek kialakítására került sor, az egyéb tervezett programok programtorlódás miatt 

elmaradtak. A felhasznált összeg a 9.6. pontban szerepel. 
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 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. 

Városüzemeltetési 

Osztály 

925 601 

2016. április 23-án szombaton a lakosság részére, 

április 22-én pénteken az iskolák részére került 

meghirdetésre a „Föld Napja” akció. A lakosság 

részére meghirdetett program keretében a kerületet 

határoló erdőkben elszórt, lerakott hulladék 

összegyűjtése történt meg a Dömsödi utcai, az Álmos 

utcai és a Hangár utcai erdőben. Az iskolák közül a 

Kada Mihály Általános Iskola, a Janikovszky Éva 

Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a 

Komplex Óvoda és Általános Iskola, a Pataky István 

Híradástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és 

a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola diákjai 

vettek részt az akcióban, és a diákok a saját iskolájuk 

környezetét tisztították meg.  

A Büntetés-végrehajtási Intézetből (a továbbiakban: 

BVI) 10 fő csatlakozott a lakossági 

szemétgyűjtéshez. A Hangár utcai erdőből a BVI 

által összegyűjtött szemetet a programhoz 

kapcsolódva a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 

Erdészete szállította el. A programhoz szükséges 

eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő 

zsákok) a Kőkert Kft. biztosította, továbbá az összegyűlt hulladék egy részének elszállításáról is 

gondoskodott. Az akcióban összesen 67 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. 

A Föld Napja akcióra biztosított forrásból került finanszírozásra a 2.1. pontban részletezett 

illegális hulladéklerakó felszámolása is. 

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. felajánlásával a Föld Napja alkalmából Kőbányán, a Sibrik 

Miklós út – Mádi utca találkozásánál lévő zöldterületen 20 db kőrisfa csemete elültetésére 

került sor, amellyel az Újhegyi lakótelep levegőtisztaságának a javításához kívánnak 

hozzájárulni. 
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10.9. 

“Madarak és Fák napja” akció 

lebonyolítása 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

487 766 

2016-ban a „Madarak és fák napja” programhoz 

kapcsolódva a kerületi általános iskolák és óvodák 

részére az önkormányzat képzőművészeti, film és 

fotópályázatot hirdetett, amelyre 51 pályamű érkezett. 

A Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Rece-fice 

Óvoda, a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, a 

Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők 

Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda óvodásainak 

tizenegy pályaműve és a Fekete István Általános 

Iskolából három pályamű dicséretben, továbbá a Rece-

fice Óvoda és a Gyermekek Háza óvoda egy-egy 

pályaműve különdíjban részesült. A versenyen részt 

vevő gyermekek rajzeszközöket kaptak. A „Keressük 

Kőbánya legszebb fáját – 2016” akcióban a helyi 

lakosok, intézmények, vállalkozások tehettek javaslatot 

egy-egy arra érdemes fára. Sajnos idén csak két 

javaslat érkezett (mindkettő ugyanolyan fára), ezért 

nem került sor szavazásra. 

Szintén e jeles naphoz kapcsolódva az Óhegy parkban 

egy új „Madárbarát mintakert tanösvény” létesült. 

10.10. 

“Legszebb konyhakertek” 

országos programhoz 

csatlakozás és pályázat 

lebonyolítása 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

2016-ban ismét csatlakozott az önkormányzat a Legszebb Konyhakertek országos programhoz. 

A helyi verseny lebonyolítása a Tiszta udvar, rendes ház akcióval párhuzamosan folyt. Örökös 

országos első díjat kapott közösségi kert kategóriában a kőbányai Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskola sajátos nevelési igényű tanulócsoporttal fenntartott zöldségeskertje. A 

versenyben még balkon és normál kert kategóriában voltak résztvevők, minden kerttulajdonos 

nagy odaadással műveli zöldségeskertjét. 

Felhasznált összeg a 10.2. pontban szerepel. 

  10.11. 

A „Takarítási Világnap”-hoz 

csatlakozva a CIKK Egyesület 

takarítási és papírgyűjtési 

akciója lebonyolításának 

támogatása 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

2016-ban a „Takarítási Világnaphoz” kapcsolódva a CIKK Egyesület önállóan szervezte meg a 

kerületi iskolákban a papírgyűjtési akciót, erre a feladatra pénzügyi támogatást nem kapott az 

önkormányzattól. Egyéb szakmai, koordinációs támogatást az egyesület nem kért. 

A takarítási akcióban 13 intézmény (iskola) vett részt, az összegyűjtött és elszállított mennyiség 

18 m3 hulladék volt. 
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  10.12. 

Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 

Zrt. bevonásával 

 

Felelős:  Városüzemeltetési 

Osztály, Kőkert Kft. 

 

Kőkert Kft. 

115 000 

A Pilisi Parkerdő Zrt. minden évben, így 2016-ban is tevékenyen részt vett a kőbányai erdők 

Föld Napján tartott takarítási munkáiban, az erdőkben összegyűjtött hulladékot a Zrt. saját 

költségén szállította el. 

 

A Kőkert Kft. 2016. április 23-án 15 m3 konténernyi hulladékot szállított el. 

 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. 

Energetikai célú pályázatok 

készítése 

 

Felelős:  Főépítészi Osztály, 

Városüzemeltetési Osztály 

 

KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 azonosító számú „A Kőbányai Rece-Fice Óvoda és Csillagfürt 

Bölcsőde energetikai megújítása” című pályázat elbírálás alatt áll. Igényelt támogatás összege: 

68 812 400 forint. 

2016-ban a Főépítészi Osztály nem vett részt energetikai célú pályázat előkészítésben. 

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. 

201 883 000 

Az intézményekben az alábbi felújítások kerültek elvégzésre (ráfordított költségmegjelöléssel) 

2016-ban. 

 

Kerepesi út 67. orvosi rendelő: 

fűtés-hűtés:             18 168 000 forint+áfa 

világítási rendszer: 26 153 000 forint+áfa 

épületszigetelés:     39 500 000 forint+áfa 

 

Vaspálya utca 8-10. óvoda-bölcsőde: 

fűtés-hűtés:                17 192 000 forint+áfa 

világítási rendszer:    16 700 000 forint+áfa 

épületszigetelés:        41 250 000 forint+áfa 

11.3. 

Az önkormányzati épületekben 

a gázhálózatok ellenőrzése, 

komplett gázhálózat felújítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

4 209 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2016-ban 4 önkormányzati tulajdonú épületben, a Kőbányai út 

47. szám alatti (1 497 000 forint), a Maglódi út 32-36. szám alatti I-II. épületekben (1 045 000 

forint) és a Sírkert utca 27. szám alatti (1 667 000 forint) végezte el a méretlen gázvezetékek 

cseréjét. 
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11.4. 

A kerületben gyakori illegális 

áramvételezések folyamatos 

ellenőrzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

300 000 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a lakás és nem lakás célú helyiségek bérlemény-ellenőrzésekor, 

illetve a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő ingatlanok esetében vizsgálódik. Bejelentés 

alapján 2016-ban 20 db lakásban ellenőrizték az illegális áramvételezést, de erre egyéb 

gyorsszolgálati vagy karbantartási munkák végzése során is kiemelt figyelmet fordítanak és 

ellenőrzik az illegális áramvételezés fennállását. 

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. 

13 952 000 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a benyújtott méltányossági kérelmek elbírálása során hozott 

önkormányzati döntés alapján 26 db önkormányzati tulajdonú lakásban végezte el a nyílászárók 

cseréjét. 

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 

fejlesztések során az alternatív 

energiák hasznosítási 

lehetőségeinek ösztönzése  
 

Felelős: Főépítészi Osztály 

 

 
Pályázati lehetőség ismeretében van lehetőség megvizsgálni az alternatív energiák 

hasznosítási lehetőségeit a beruházások során.  

11.7. 

A kerületi vállalatok és a 

lakosság alternatív 

energiahasznosítással 

összefüggő fejlesztéseinek 

ösztönzése 

 

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. 
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12. Környezet-biztonság 

12.1. 

Síkosság-mentesítési feladatok 

elvégzése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Kőkert Kft.,  

Városüzemeltetési Osztály 

A Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

esetében az összeget a 

2016. évi önkormányzati 

költségvetés takarítás 

című sora biztosította. 

Lakások tekintetében 27 

725 370 forint, nem 

lakóingatlanok esetében 

5 471 160 forint a 

felhasznált összeg. 

(Az összegben más 

feladatok is 

megjelennek) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2016. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 

szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodik ezen feladatok ellátásáról. A 2016. évi 

lakóingatlanok takarítás, valamint a nem lakó ingatlanok takarítás című során tervezett összeg 

(bruttó 31 000 000 forint, valamint 8 800 000 forint) tartalmazta a feladat elvégzéséhez 

szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek 

között a lakóingatlanok közös területeinek rendszeres takarítása, lakóingatlanokban elhelyezett 

kommunális hulladékgyűjtő edények tisztítása és a lakó és nem lakó ingatlanok járdafelületének 

seprése és síkosság-mentesítése is. 

 

A Városüzemeltetési Osztály a síkosság-mentesítési feladatok során a Kőkert Kft. felé jelezte az 

esetlegesen problémás helyszíneket, a tevékenységet információk adásával segíti. 

 

A Kőkert Kft. 2016-ban 15 tonna útkálisót vásárolt a síkosság-mentesítési feladatok 

elvégzésére. 

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 folyamatosan érvényesíti. 

13.2. 

Gergely-bányával kapcsolatos 

feladatok elvégzése (pl. 

gázleszívó rendszer 

üzemeltetése, előírt 

környezetvédelmi vizsgálatok 

elvégzése, növénygondozás, 

őrzés) 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

90 000 000 
A gázelszívó üzemeltetése folyamatos volt 2016. évben is, a környezetvédelmi vizsgálatok 

elvégzésre kerültek, a növényvédelem és az őrzés a terv szerint szintén megtörtént. 
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13.3. 

“S1” területének rendbetétele, 

hasznosítása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

felújítás 

19 221 000, 

karbantartás 

13 002 000 

Felújítás keretén belül elkészült a Halom utca 42. szám alatti épület tetőfelújítása (16 608 000 

forint) és a Zsák raktér elektromos hálózatának és térvilágítás II. ütemének felújítása (2 613 000 

forint). 

Karbantartási munkák keretén belül a Bánya utca 37. pincerendszer felülvizsgálatát (8 886 000 

forint), a Halom utca 42. 2. épületének homlokzat javítási munkáit (2 211 000 forint) és a 

pincerendszer vízzel elárasztott területeinek bányafelülvizsgálati munkáit (1 905 000 forint) 

végezte el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  

13.4. 

Óhegy parkkal kapcsolatos 

feladatok ellátása 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt., Városüzemeltetési Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt.  

5 800 000 

A földalatti üregrendszerrel kapcsolatban a bányahatóság által 2013-ban előírt vizsgálatok 

folyamatosan zajlanak. Emellett rámpa kialakításra és a közvilágítás javítására került sor a 

felszínen. 

 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a negyedéves helyszíni vizsgálatokon a Városüzemeltetési 

Osztály részt vett, a felvett hibák kijavíttatására az Osztály intézkedett.  

13.5. 

Sportligettel kapcsolatos 

fejlesztések tervi előkészítése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

 
A Szabályozási tervet a 2016. december 16-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület, ezért a 

fejlesztésre vonatkozóan érdemi tervezési feladat (így pénzfelhasználás) 2016-ban nem történt. 

13.6. 

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. 2016-ban az 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. és a CEVA-Phylaxia Zrt. részéről érkezett környezetvédelmi jelentés. 

13.7. 

Telephelyek időszakos 

ellenőrzése 

 

Felelős: Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály, 

Hatósági Osztály 

 

 

A kerületben működő számos cég tevékenységét nyomon követjük. Panasz esetén, illetve az 

ellenőrzési terv alapján a telephelyek ellenőrzése megtörtént és indokolt esetben saját 

hatáskörben intézkedtünk (tevékenység megtiltása, eljárási bírság, változtatásokra történő 

kötelezés), illetve intézkedés megtételére a hatáskörrel rendelkező hatóságot (pl. 

Kormányhivatal) megkerestük. 2016. évben a Hatósági Osztály 30 ipari telepet, 69 

kereskedelmi egységet, 3 szálláshely-szolgáltatást ellenőrzött. 
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13.8. 

A pincerendszer 

nyilvántartásának vezetése, 

helyszíni ellenőrzése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 
A pincerendszer nyilvántartását, valamint annak felülvizsgálatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

a Városüzemeltetési Osztállyal együttműködve végzi. 

14. Közlekedés 

14.1. 

Közutak űrszelvény biztosítása 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály és 

Kőkert Kft. 

 

A Városüzemeltetési Osztály és az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály folyamatosan 

jelezte 2016-ban is a Kőkert Kft. felé a közutak űrszelvényébe belógó, a biztonságos 

közlekedést akadályozó növényzetet és egyéb akadályozó tényezőket. A Kőkert Kft. a 

szükséges gallyazásokat elvégezte. 

14.2. 

Járdafelújítás 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőbányi 

Vagyonkezelő Zrt. 

 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

50 000 000 

(+parki járdák:                     

50 000 000) 

A Városüzemeltetési Osztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közösen készítette elő a 

felújítandó járdák listáját. A kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította le, a 

Városüzemeltetési Osztály a járdafelújítási munkáknál a szakmai támogató és közútkezelői 

feladatokat végezte.  A járdák felmérését követően kiírt közbeszerzési eljárás után a Pesti Gábor 

utca, Román utca, Kada utca egy-egy szakaszának járda felújítása készült el. A parki járdák 

kijelölésére a Városüzemeltetési Osztállyal és a Kőkert Kft.-vel közösen került sor. A szinte 

teljes egészében Óhegy parki járdák felújítási munkái szeptember elején kezdődtek (a nyáron 

parkot használók zavarásának kiküszöbölése miatt) és október végére fejeződtek be. 

14.3. 

Útfelújítások, útépítések 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály, Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

217 000 000 

A Városüzemeltetési Osztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közösen készítette elő a 

felújítandó utak listáját. A kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította le, a 

Városüzemeltetési Osztály az útfelújítási munkáknál a szakmai támogató és közútkezelői 

feladatokat végezte.  Az idén két lépcsőben került sor kerületünkben útfelújításra, tekintettel 

arra, hogy a májusi képviselő-testületi döntés előtt már megkezdődött az addig fedezettel 

rendelkező rész pályáztatása. Az első ütem során a Harmat köz teljes hosszában és a Szárnyas 

utca azon szakasza újult meg, ahol már a vízelvezetési problémákat korábban megoldották. 

Ezen túlmenően folytatódott az Újhegyi lakótelepen a belső utak felújítása (II. ütem), amely 

elkészülte után már nem található régi útburkolat a Sibrik M. út - Harmat utca - Újhegy sétány - 

Bányató utca által határolt területen belül. A II. ütem megvalósítására a Képviselő-testület által 

május végén biztosított keretösszeg adott lehetőséget. Ennek eredményeként a Száva utca (Basa 

utca – Szállás utca közötti szakaszának) út- és járda burkolata újulhatott meg. 
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14.4. 

A közműnyilvántartás 

figyelemmel kísérése az E-

Közmű rendszerben 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 
A Városüzemeltetési Osztály folyamatosan és szükség szerint kíséri figyelemmel az E-

Közműnyilvántartást, az abban megjelenő változásokat. 

14.5. 

Európai Mobilitási Hét és 

Autómentes Nap 

rendezvényeihez történő 

csatlakozás 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály 

 

1 133 821 

Kőbánya az idén a korábbiaknál is 

színesebb programokkal várta a 

kerületi óvodásokat, általános és 

középiskolás diákokat, valamint a 

családokat. A már több éve a 

Városüzemeltetési Osztály 

szervezésében megrendezésre 

kerülő Autómentes Napon kívül 

bringás reggeli és futóverseny 

szervezésére is sor került a 

szeptember 19-ei héten. Az Európai 

Mobilitási Hetet a Fussunk 

Kőbányáért! rendezvény nyitotta 

meg, a 2016 métert 100 tanuló 

futotta le az Óhegy parki futókörön. 

Az idén első alkalommal megrendezett Bringás reggelinél, a három kerékpárúttal rendelkező 

helyszínen, Ónodi utca – Kolozsvári utca saroknál, Harmat utca – Sibrik Miklós utca saroknál, 

illetve Kőbányai út – Pongác út saroknál, összesen több mint 350 kerékpárosnak osztottak a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói reggelit. A már hagyománnyá vált, nagysikerű Autómentes Nap 

rendezvényen 13 óvodából, 10 általános iskolából és 5 középiskolából összesen több mint 600 

gyermek, valamint a kísérőkkel, rendezőkkel és érdeklődőkkel együtt csaknem nyolcszázan 

vettek részt. Az iskolás kerékpárosok a Bánya utcai lejáraton keresztül a kőbányai 

pincerendszerbe, majd a Csajkovszkij park, a Konti kápolna, az Óhegy park, a Gergely bánya és 

a Mélytó érintésével kiválasztott útvonalon a Sportliget felé haladtak. Az óvodások részére az 

„Autómentes Napon” a gépkocsiforgalom elől teljesen lezárt Ászok utcában és a KÖSZI előtti 

parkban kerékpáros bemutató és ügyességi versenyek voltak. Eközben az iskolások – motoros 

és autós rendőri biztosítással – a kb. 6 km-es kerékpártúrát követően, a Sportligetben kialakított, 

tíz állomásból álló ügyességi és szellemi versenyen mérték össze tudásukat. Péntek délután 

Bringázz Kőbányán! családi kerékpáros eseménnyel zárult a rendezvénysorozat. A 2016. évi 

„Európai Mobilitási Hét” rendezvényen összesen több mint ezren vettek részt. A kőbányai 

programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 100 000 forinttal támogatta. 
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14.6. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 

megszervezése 

 

Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 

 

2016. április 9-én  Önkor-

mányzatunk 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 

eseményen a rossz idő 

ellenére is rendkívül sokan 

részt vettek.   

14.7. 

Kerepesi út – Fehér út – 

Gyakorló utca – Hatház utca 

által határolt terület 

fizetőparkoló övezet 

üzemeltetése 

 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

84 807 347 

2016. évben 1400 db parkolási hozzájárulás került kiadásra. Parkolási hozzájárulások, pótdíjak 

és parkolókártyák bevételei: 18 563 588 forint volt, az automatákból 17 815 305 forint bevétel 

keletkezett, a mobilparkolás bevétele pedig 14 932 397 forint volt. A bevételek mellett a teljes 

kiadás 84 807 347 forint volt. 

A parkoló automaták karbantartását egész évben végezte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  

 

14.8. 

Hiányzó és megrongálódott 

utcanévtáblák cseréje, új 

utcanévtáblák kihelyezése 

 

Felelős: Városüzemeltetési 

Osztály és Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. 

4 000 000 

A Városüzemeltetési Osztályhoz beérkező bejelentéseket, illetve az útellenőr által észlelt 

utcanévtábla hiányokat, megrongálódásokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé továbbítottuk a 

táblák pótlása érdekében. Az utcanév és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése és pótlása minden 

bejelentett helyszínen megtörtént. 
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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. 2016-ben előzetes vizsgálati eljárás 

folyt pl. a Maglódi út 18. szám alatti ingatlanra tervezett üveghulladék kezelő létesítményre, 

valamint a Maglódi út 16. szám alatti ingatlanra tervezett fittingipari termékek raktározására.     

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 Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 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 elkészíti. 

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 udvarral kapcsolatos 

tájékoztatókat, továbbá a Környezetvédelmi Program teljes terjedelmű anyagát. 

A Városüzemeltetési Osztály a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatója alapján a Kőbányán található 

erdőterületeken végzett munkákról az önkormányzat honlapján informálta a kerület lakosságát. 

Hasonló módon minden környezetszépítő és jeles napokhoz tartozó események részletes 

programja, felhívása megjelent a honlapon.  
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15.5. 

A Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Alapjáról 

szóló 46/2004. (IX. 17.) 

önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

 

Felelős:  Építésügyi és 

Környezetvédelmi Osztály 

 A rendelet módosítására 2016. évben nem került sor. 

15.6. 

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. 

A kerületszépítő akciókhoz és a jeles napokhoz tartozó események külső kommunikációjához a 

Városüzemeltetési Osztály a Kőbányai Hírek és a Kőbánya Info c. kiadványok előkészítésekor 

háttérinformációkkal szolgált. 

 


