
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

21, '+-- · . számú előterjesztés 

a Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2018. 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 2017. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amelyet a Képviselő
testület a Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2017. évi 
Intézkedési Tervéről szóló 67/2017. (Ill. 23.) KÖKT határozatával elfogadott. 

A Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Humánszolgáltatási Főosztály, a Kőbányai 
Közterület-felügyelet, a Kőkert Kft., valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., továbbá Budapest 
Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Pilisi Parkerdő Zrt. 
adatszolgáltatásának felhasználásával elkészült a 2017. évben elvégzett feladatokról és az azok 
költségeiről szóló beszámoló, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A 2018. évben várható 
feladatokat tartalmazó intézkedési terv a határozat 1. mellékletét képezi. Az intézkedési tervben 
szereplő valamennyi feladat a megjelölt felelősökkel való egyeztetést követően, az 
adatszolgáltatásuk alapján került összeállításra. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2017. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 
kerület esztétikai és környezeti állapota javult, amelyet a 2018. évi Intézkedési Tervben foglalt 
feladatok teljesítése tovább javíthat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évi önkormányzati költségvetés biztosította. 
Az intézkedési tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében a pénzügyi forrás a 2018. 
évi önkormányzati költségvetésben, illetve a feladatok végrehajtásáért felelősök 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 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. április „G ·" 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12018. (IV. 19.) határozata 

a Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2018. évi Intézkedési Tervről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2017. évi Intézkedési Tervének beszámolóját elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2018. évi Intézkedési Tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2018. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2018. (… …) KÖKT határozathoz 

 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 
 

2018. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV  
 
A 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.2. 
Szmogriadó esetén szükség szerint 
a helyi lakosság további 
tájékoztatása 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.3. Avar és kerti hulladékok égetési 
tilalmának ellenőrzése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőbányai Közterület-felügyelet 

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

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.5. 

Bűz- és levegőtisztaság-védelmi 
eljárás kezdeményezése a 
hatáskörrel rendelkező hatósá-
goknál 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.6. 

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

 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

2. Hulladékgazdálkodás 
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2.1. Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakó ingatlanok 
tekintetében a Lakások egyéb 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 
(pl. végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 
rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, 

lomtalanítás, kamera 
karbantartás stb.) 13 000 000 

forint. A portfólióban lévő 
nem lakó ingatlanok esetében 
a Nem lakó egyéb költségsor 

tartalmazza. A 2018. évi 
költségvetési tervezetben 
szereplő összeg több más 

feladattal együttesen 
(végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, lomtalanítás, 
fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift 

üzemeltetés, illegálisan 
elhelyezett hulladékok 

elszállítása stb.)  
7 750 000 forint 

 
Kőkert Kft. 
30 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Kőbányai Közterület-
felügyelet, Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt. (kizárólag a 
Közszolgáltatási Szerződésben 
rögzített ingatlanok esetében), 
Kőkert Kft. 

2.2. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságának tudatosítása a 
kerület lakói és intézményei 
körében 

 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.4. Hulladékkezelő telepek időszakos 
ellenőrzése  Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Hatósági Főosztály 

2.5. Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

2.6. 
Közterületi Komposztáló Program 
keretében a meglévő 
komposztálók üzemeltetése 

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft.  
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2.7. Zöldhulladék-gyűjtőzsákok 
biztosítása a lakosság részére  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Főosztály 

2.8. Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakóingatlanok 
tekintetében a Lakások egyéb 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 
(pl. végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 
rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, 

lomtalanítás, kamera 
karbantartás stb.) 13 000 000 
forint. A portfólióban lévő a 

nem lakóingatlanok esetében a 
Nem lakó egyéb költségsor 

tartalmazza. A 2018. évi 
költségvetési tervezetben 
szereplő összeg több más 

feladattal együttesen 
(végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, lomtalanítás, 
fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift 

üzemeltetés, illegálisan 
elhelyezett hulladékok 

elszállítása stb) 7 750 000 
forint.   

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. A Rákos-patak vízminőségének 
nyomonkövetése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

3.2. 
Kerületi locsolókutak 
engedélyezése, a magánkutakról 
nyilvántartás vezetése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

3.3. 

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

4 000 000 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3.4. 

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

10 000 000 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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3.5. 

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

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 
Illegális rákötések csökkentése és a 
jogszabályoktól eltérő 
szennyvízkezelés feltárása 

 
Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Főépítészi Osztály, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

4.3. 
Nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
és szikkasztó árkok kaszálása, 
karbantartása 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakó ingatlanok 
tekintetében a Lakások 
zöldterület karbantartás 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 14 000 000 forint. A 

portfólióban lévő nem lakó 
ingatlanok esetében a Nem 

lakó zöldterület karbantartás 
költségsor tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 20 500 000 forint. 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Főépítészi Osztály 

5. Föld és talaj 

5.1. Hálós térkőburkolatok kialakí-
tásának ösztönzése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 
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5.2. 

Talajszennyező környezet-
használók kiszűrése érdekében 
ellenőrzések lefolytatása, szükség 
esetén a hatáskörrel rendelkező 
hatóság felé intézkedés 
kezdeményezése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 
parkolókon összegyűlő 
csapadékvíz tisztításának 
megkövetelése 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály,  

5.4. 

Együttműködés a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézettel az 
általuk szerkesztett kerületi 
településgeológiai-környezet-
földtani térképsorozat készítése 
során 

 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

Felső-rákosi rétek helyi 
természetvédelmi területei 
kezelésének, feladatainak 
nyomonkövetése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6.2. 

A Felső-rákosi rétek helyi 
jelentőségű természetvédelmi   
területeinek tulajdoni viszonyairól 
készített nyilvántartás 
naprakészen tartása 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

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

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet 

6.4. 

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

 

Határidő: 2018. 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: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
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7.2. 
Lakossági kezdeményezésre egyéb 
önként vállalt zaj- és 
rezgésmérések elvégzése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.3. 

Vasúti közlekedésből eredő zaj- és 
rezgésmérés a kerület egyik 
lakossági panaszokkal érintett 
helyszínén 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.4. 

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

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

7.5. 
Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése település-rendezési 
eszközökben 

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

7.6. 

A Repülőtér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban 
bizottsági tagként történő 
részvétel 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Alpolgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály  

 

7.7. 

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

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Alpolgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

 

7.8. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése érdekében 
a vonatkozó jogszabályok 
felülvizsgálatának 
kezdeményezésével kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatása 

 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály és Főépítészi Osztály 

7.10. 

Közreműködés a Budapest 
Airport Zrt. által a Keresztúri út 
164. szám alatti ingatlanon 
üzemeltetett zajmérőállomás 
áthelyezésének megvalósításában 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Alpolgármester, 
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 
építése, illetve felújítások esetén 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály és Főépítészi Osztály 

8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 
Fakataszter rendszer teljes 
kiépítése a közterületi sorfákra, 
továbbá a parkokra 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

8.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének növelése, 
közterületek állapotának 
fejlesztése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

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

Kőkert Kft. 
880 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

8.4. Faültetési Program folytatása  Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

8.5. 
A Kis-Pongrác projekt keretében 
2016-ban pótolt 58 db fa 
utógondozása   

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.6. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 
komplex megújítása projekt 
keretében növényültetés és 
gyepesítés 

400 000 Határidő: 2018. 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 

Kőkert Kft. 
5 500 000 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 
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8.9. Tuskómarás a közterületen 5 500 000 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

8.10. 
Közvilágítást biztosító 
lámpatesteket eltakaró fák 
koronájának metszése 

3 000 000 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

8.11. Játszótér-felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 

Kőkert Kft.  
77 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.12. Játszóeszközök karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása 

Kőkert Kft. 
20 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.13. Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.14. Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 
sétány karbantartása 2 000 000 Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.15. Mélytó szökőkútjának 
üzemeltetése 1 500 000 Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.16. Parki öntözővíz-hálózat 
karbantartása 9 000 000 Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.17. Parki berendezési tárgyak javítása 
és kihelyezése 

Kőkert Kft.  
4 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.18. Köztéri szemétgyűjtők kihelyezése Kőkert Kft. 
3 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.19. 
Építési beruházások során a 
zöldtető és zöldhomlokzat 
kialakításának ösztönzése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.20. Növényvédelem, permetezés 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakó ingatlanok 
tekintetében a Lakások 
zöldterület karbantartás 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 14 000 000 forint. A 

portfólióban lévő nem lakó 
ingatlanok esetében a Nem 

lakó zöldterület karbantartás 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
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költségsor tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 20 500 000 forint. 

 
Kőkert Kft. 
5 000 000 

8.21. Magassági gallyazások elvégzése 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakó ingatlanok 
tekintetében a Lakások 
zöldterület karbantartás 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 14 000 000 forint. A 

portfólióban lévő nem lakó 
ingatlanok esetében a Nem 

lakó zöldterület karbantartás 
költségsor tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 20 500 000 forint. 

 
Kőkert Kft.  
4 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

8.22. 
Patkánymentesítéssel kapcsolatos 
lakossági bejelentések továbbítása 
a Bábolna Bio Kft. felé 

Kőkert Kft.  
100 000 

Határidő: 2018. 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 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakóingatlanok 
tekintetében a Lakások egyéb 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 
(pl. végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, fertőtlenítés, 
rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, 

lomtalanítás, kamera 
karbantartás stb.) 13 000 000 

forint. A portfólióban lévő 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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nem lakóingatlanok esetében a 
Nem lakó egyéb költségsor 

tartalmazza. A 2018. évi 
költségvetési tervezetben 
szereplő összeg több más 

feladattal együttesen 
(végrehajtáshoz kapcsolódó 

költségek, lomtalanítás, 
fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift 

üzemeltetés, illegálisan 
elhelyezett hulladékok 

elszállítása stb) 7 750 000 
forint.   

8.24. Ebösszeírás lebonyolítása  
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.25. 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők és környezetük 
védelembe vételéről a Budapest 
Főváros Önkormányzatával 

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály 

8.26. 

Helytörténeti kutatások 
lefolytatását követően 
kapcsolatfelvétel a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeummal a 
határmenti erdőben lévő hadi 
események helyszínei feltárására a 
baleset- és veszélyelhárítás 
érdekében 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály és 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

9. Környezet-egészségügy 

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

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a portfólióban 

lévő lakó ingatlanok 
tekintetében a Lakások 
zöldterület karbantartás 

költségsora tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 14 000 000 forint. A 

portfólióban lévő nem lakó 
ingatlanok esetében a Nem 

lakó zöldterület karbantartás 
költségsor tartalmazza. A 
2018. évi költségvetési 

tervezetben szereplő összeg 
több más feladattal együttesen 

(pl. kaszálás, fűnyírás, 
parlagfű-mentesítés, favágás, 

gallyazás, növényvédelem 
stb.) 20 500 000 forint. 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft.,  
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 
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9.2. 
Környezeti és egészséges 
életmódra nevelés támogatása az 
óvodai nevelésben  

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Érintett Főosztályok 

9.3. 
A kerületi nevelési-oktatási 
intézmények Zöld Óvoda cím 
elnyerésére történő ösztönzése 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, Városüzemeltetési 
Osztály 

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

300 000 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály  

9.5. Köztéri illemhelyek üzemeltetése 8 000 000 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

9.6. Kutyafuttatók bővítése és 
üzemeltetése 

Kőkert Kft. 
5 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

9.7. 
Kutyaürülék-gyűjtők üzemel-
tetése és hálózatának további 
bővítése  

Kőkert Kft. 
12 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

9.8. Térfigyelőrendszer működtetése 
Kőbányai Közterület-

felügyelet 
25 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Kőbányai Közterület-
felügyelet, Kőkert Kft., 

10. Kerületszépítési akciók 

10.1. “Önnek is szeretnék adni virágot!” 
akció a lakosság számára  

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.2. 

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

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

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

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.4. „Virágos Magyarországért” 
pályázaton való részvétel  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.5. Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése 20 000 000 Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

10.6. „Állatok világnapja” akció 
lebonyolítása 

Kőkert Kft. 
100 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 
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10.7. 
Állattartóknak és állatbará-
toknak   közösségi rendezvény 
szervezése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 10.8. 

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

Kőkert Kft. 
500 000 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 10.9. “Madarak és Fák napja” akció 
lebonyolítása  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

10.10 
“Legszebb konyhakertek” 
országos programhoz csatlakozás 
és pályázat lebonyolítása 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

  10.11 

A „Takarítási Világnap”-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesület 
takarítási és papírgyűjtési 
akciójának szakmai támogatása 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

  10.12 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 
Zrt. bevonásával  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. Energetikai célú pályázatok 
készítése  Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Jegyzői Főosztály 

11.2. 

Középületek, közintézmények 
energiatakarékos működtetése, 
energiahatékonyságának javítása 
(fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek modernizálása, 
épületszigetelés) 
- Újhegyi uszoda légkeverő és 

fűtőberendezés cseréje, 
- Keresztúri Általános Iskola 

homlokzati nyílászáró cseréje és 
hőszigetelése 

- Újhegyi sétány 17-19. Csodafa 
Óvoda homlokzati hőszigetelése 

- Gyereksziget Bölcsőde 
homlokzati hőszigetelése és 
konyha szellőzés felújítása 

- Füzér utca 32. szám alatti 
ingatlan épületszigetelése, 
valamint fűtési és világítási 
rendszerének felújítása 

- Pongrác út 19. szám alatti 
orvosi rendelő épületszigetelése, 
valamint fűtési és világítási 
rendszerének felújítása 

609 388 188 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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11.3. 
Az önkormányzati épületekben a 
gázhálózatok ellenőrzése, komplett 
gázhálózat felújítása 

10 000 000 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.4. 

A kerületben az illegális 
áramvételezések folyamatos 
feltárása 
 

500 000 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

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: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 
fejlesztések során az alternatív 
energiák hasznosítási 
lehetőségeinek vizsgálata  

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

11.7. 

A kerületi vállalatok és a lakosság 
alternatív energiahasznosítással 
összefüggő fejlesztéseinek 
ösztönzése 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 

12. Környezetbiztonság 

12.1. Síkosságmentesítési feladatok 
elvégzése, hatósági ellenőrzése 

A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. a portfólióban lévő 

lakóingatlanok tekintetében a 
Lakások takarítás költségsora 

tartalmazza. A 2018. évi 
költségvetési tervezetben 
szereplő összeg több más 
feladattal együttesen (pl. 

lakóingatlan közös területeinek 
takarítása, járdafelületek 
takarítása, kommunális 
hulladéktároló edények 

tisztítása, síkosságmentesítés 
stb.) 23 000 000 forint. A 

portfólióban lévő nem 
lakóingatlanok esetében a Nem 

lakó takarítás költségsor 
tartalmazza. A 2018. évi 
költségvetési tervezetben 
szereplő összeg több más 

feladattal együttesen (pl. az 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Kőkert Kft. és  
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 
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üres nem lakó ingatlanok előtti 
járdafelületek takarítása,  

lombgyűjtés, 
síkosságmentesítés stb) 

7 500 000 forint. 
 

Kőkert Kft. 
3 500 000 

13. Ipar 

13.1 
A barnamezős területek 
funkcióváltásának és 
megújulásának elősegítése 

 Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.3. “S1” területének rendbetétele, 
hasznosítása 155 140 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.4. Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 19 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Városüzemeltetési 
Osztály 

13.5. Sportligettel kapcsolatos 
fejlesztések tervi előkészítése 17 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.6. Ipari vállalatok környezetvédelmi 
jelentéseinek ellenőrzése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

13.7. Telephelyek időszakos ellenőrzése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Hatósági Osztály 

13.8. A pincerendszer nyilván-
tartásának vezetése  

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

13.9. 
Az önkormányzati tulajdonban 
lévő pincerendszer helyszíni 
ellenőrzése 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 
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14. Közlekedés 

14.1. 
Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvényeihez 
történő csatlakozás 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

14.2. Közutak űrszelvényének 
biztosítása 

Kőkert Kft. 
6 500 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőkert Kft. 

14.3. Isaszegi kerékpáros emléktúra 
következő évre való megszervezése  Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Érintett Főosztályok  

14.4. 
A közműnyilvántartás 
figyelemmel kísérése az E-Közmű 
rendszerben 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

14.5. Járdafelújítás Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
95 000 000 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. 

14.6. Útfelújítások, útépítések Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
734 800 000 

Határidő: 2018. 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 (I. parkolózóna) 

105 177 122  
(Ez az összeg tartalmazza 
mindkét parkolási zóna 
üzemeltetési kiadásait, 

összesen 2750 
fizetőparkolóhely esetében) 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

14.8. 

Üllői út - Ceglédi utca – Bihari 
utca – Balkán utca – Somfa köz – 
Zágrábi utca – Gém utca – Fogadó 
utca – Száva utca által határolt 
területen fizetőparko-lási övezet 
üzemeltetése (II. parkolózóna) 

Költségét a 14.7. pontban 
megjelölt költség tartalmazza 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

14.9. II. parkolózóna  kiterjesztésének 
vizsgálata  Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

14.10
. 

Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje, új 
utcanévtáblák kihelyezése 

5 400 000 

Határidő: 2018. 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: 2018. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 
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15.2. 

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

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.3. 
Szükség esetén a tervezési 
területegységre vonatkozóan 
környezeti vizsgálat készítése 

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.4. 
A környezeti információk 
közzététele az önkormányzati 
portálon 

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

15.5. 

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

 Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

 



2. melléklet az előterjesztéshez 
 

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

 
2017. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓJA 

 
A 2017. 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 kerültek a 
kerületi cégek által bevallott légszennyező anyagok mutatói, amelyeknek legfrissebb adatai a 2016. 
évi bevallásokat tartalmazzák, a 2017. évre vonatkozó adatok még nem kerültek feltöltésre. Az 
adatbázis alapján 789 különböző anyag került bevallásra. Az egységes környezethasználati 
engedéllyel rendelkező telephelyek körében 2017. 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. 
Tájékoztatási fokozat elrendelésére 2017. január 3-án, a 2017. január 28. és február 1., valamint a 
2017. február 15. és február 18. közötti időszakban került sor, riasztási fokozat a 2017. január 22. és 
2017. január 27. közötti időszakban 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 kell 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. 2017. évben eljárás 
kezdeményezésére nem került sor. 

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 2017. évben rögzített adatok 
interneten (www.levegominoseg.hu) elérhetőek. A lekért adatokból megállapítható, hogy a PM10 
legmagasabb értékét 2017. január 1-jén, az O3 legmagasabb értékét pedig 2017. július 5-én 
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 2017. évben hatóságunknál benyújtott 7 levegővédelmi panaszbeadványt áttettük a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz.   
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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 2017-ben 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 Vagyonkezelő 
Zrt. 

35 095 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 5 épületben végzett teljeskörű kémény felújítási munkákat és 13 
lakásban pedig egyedi kémény felújítás történt, amely öszesen 59 lakást érintett. Ezen munkák: 
kémény bélelés cseréje, új kémény bélelések, fűtéscső csere, kémény járda építések, tetőn kívüli 
kémény szakaszok újrafalazása, légbeszívók beépítése. 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Lakó ingatlanok 
esetében 13 607 324 

forint. Nem 
lakóingatlanok esetében         

6 165 064 forint. 

 

Kőkert Kft. 
50 118 960 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről lakóingatlanok tekintetében a Lakások egyéb költségsora 
tartalmazza összességében több más feladattal együttesen (pl. végrehajtáshoz kapcsolódó költségek, 
fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, kamera karbantartás stb.) a költséget. Nem 
lakóingatlanok esetében a Nem lakó egyéb költségsor tartalmazza összességében a (pl. 
végrehajtáshoz kapcsolódó költségek, fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, illegálisan 
elhelyezett hulladékok elszállítása) költséget.  

A Kőbányai Közterület-felügyelet kiemelt feladatként kezelte az illegális hulladéklerakó helyek 
feltérképezését, felszámolását, a hulladékot lerakó személyek tettenérését. A közterület-felügyelők 
több esetben rejtett figyelőhelyekről ellenőrizték a hulladéklerakásokkal érintett területeket. A 
közterület-felügyelők több esetben érték tetten az elkövetőket, amelyek kapcsán intézkedéseket 
hajtottak végre. 

A Kőkert Kft. az év folyamán 4 207 m3 illegális hulladékot gyűjtött össze és szállított el lakossági 
bejelentések és saját észlelésük alapján. 

A Városüzemeltetési Osztály a közterületi ellenőrzések és a lakossági bejelentések alapján feltárt 
illegálisan lerakott zöld- és egyéb hulladék elszállítására rendszeresen küld a Kőkert Kft., illetve a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé jelzést. A Gránátos utcában felszámolásra került illegális 
hulladéklerakóról cca. 50 m3 hulladék elszállítása történt meg, amelyet az Önkormányzat 
finanszírozott. A felhasznált összeget a 10.8. pont tartalmazza. 
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2.2. 

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

 

 
Budapesten évente több mint 500 000 tonna kommunális, valamint több mint 66 000 tonna 
anyagfajtánként szétválogatott, tehát szelektív hulladékot gyűjtött be a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.). A vegyesen begyűjtött hulladék azonban – az FKF Zrt. 
laboratóriumában végzett mérések szerint – még így is 37,5 %-ban tartalmaz újrahasznosítható 
anyagokat. 
 

 
 
Kőbánya közigazgatási területén teljeskörűen megtörtént a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése, minden ingatlanhoz biztosította az FKF Zrt. a gyűjtőedényeket. A társaság Edukációs 
Csoportja négy fő területen fejti ki tevékenységét, a többéves múltra visszatekintő, töretlen sikerű 
Környezetvédelmi Oktatóprogram alapján elvégzett tanórák, a 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. 
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2.3. 

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

1 147 077 

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 az 
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 portálon. 

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 
 

921 400 

201. óta 550 kőbányai helyszínen 960 komposztáló berendezést használ a lakosság. 2017-ben 45 
pályázó 68 komposztáló berendezésre pályázott. Az éves beszámolók alapján a Kerületi 
Komposztálási Program sikeres, a lakosság megszerette és tudatosan használja ezt a környezetbarát 
technológiát. 144 tonna zöldhulladék komposztálásából 74 tonna komposzt keletkezett a lakossági 
program keretében. 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-gyűjtőzsákok 
biztosítása a lakosság részére 
 
Felelős: Kőkert Kft. és Hatósági 
Főosztály 
 

Kőkert Kft. 
7 048 500 

A Kőkert Kft. 2017. évben 30 000 db zöldhulladékgyűjtő zsákot vásárolt, amelyből 27 525 db került 
kiosztásra. 
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2.8. 

Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

esetében díját a 2017. évi 
önkormányzati 

költségvetés egyéb című 
sorain biztosította a 
tulajdonos. Lakások 

tekintetében 15 553 499 
forint, nem 

lakóingatlanok 
tekintetében 11 940 597 

forint a felhasznált 
összeg. 

(Más jogcímű 
kifizetéseket is tartalmaz) 

Ezt a feladatot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2017. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. 
melléklete szerinti ingatlanok vonatkozásában teljesítette. A 2017. évi költségvetésben “Lakások 
egyéb” és “Nem lakó egyéb” költségsorok biztosítják a keretet. Itt jelenik meg többek között a 
végrehajtáshoz kapcsolódó szállítás költsége, lift üzemeltetés, a rovar- és rágcsálóírtás díja, 
lomtalanítás költsége, az ingatlanok előtti közterületeken megjelenő illegálisan elhelyezett hulladék 
elszállításának díja is. (lásd. 2.1.) 

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 2017. I.  
féléves vízminőségi adatait és 
kiértékelt eredményeit. 
Mintavételre 2017. február 28-án, 
április 28-án és június 21-én került 
sor. A patak vizében a vizsgált 
komponensek egyike sem volt 
kimutatható veszélyes 
koncentrációban.  Az első 
félévben vett mintáknál a Rákos-
patak jó minősítést kapott. A 
mintákból előkerült számos kérész 
lárva, a tegzesek közül 2 faj, a 
csigák közül pedig 3 faj. A patak 
középső szakaszán a betonozott 
meder miatt hiányoznak a 

makrofiták. Emellett a vizsgálat időpontjában a relatív nagy vízmélység (0,8-1 m) ellenére a 
magasabb rendű hínárnövények sem fordulnak elő. Rendkívüli eseményről 2017. évben nem 
érkezett bejelentés. 
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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 2017. évben a Szállás utcából érkezett. Hatóságunk 
egy talajvízkút megszüntetésére adott engedélyt a Nagyicce utcában, a Szállás utcában egy 
korábban létesült locsolókút használatát hosszabbítottuk meg határozatlan időre, valamint a Halas 
utcában tervezett kút iránti eljárást szüntettük meg. 

3.3. 

Iparivíz-hálózat és csapadékvíz 
hasznosításának megvizsgálása 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

 

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása és a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
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. 

1 496 779 A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 103 lakásban cserélt, illetve szerelt fel mellékvízórákat. 

3.5. 

Az önkormányzati épületek víz- 
és csatornahálózatának üteme-
zett felújítási költségének felmé-
rése költségvetési tervezéshez 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

4 427 695 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. egy önkormányzati lakóépületben korszerűsítette az udvari víz 
nyomóvezeték és szennyvízcsatorna hálózatot, és egy óvodában az udvari vízelvezetést és az utcai 
csatornába való szennyvíz bekötést. 

3.6. 

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

 

A Városüzemeltetési Osztály részéről a használaton kívüli tűzivíztározók megszüntetésének 
engedélyeztetése és a kiviteli tervek készítése folyamatban van. A kivitelezés ütemezetten fog 
történni, 2018-ban két tározó megszüntetésével számolunk. Feladat ezzel kapcsolatban a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részéről 2017-ben nem jelentkezett. 
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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, valamint a közútkezelői és munkakezdési hozzájárulások kiadásánál is 
érvényesítettük a környezetvédelmi szabályokat. 

4.3. 

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

 
Lakások esetében  
12 619 201 forint,  

nem lakóingatlanok 
esetében  

20 228 180 forint 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek e 
tárgykörben két területen volt feladata. 
Egyrészt a közutak üzemeltetéséhez 
kapcsolódó vízelvezetés biztosítása, 
amelynek keretében került sor a 
Kőbánya-kertvárosi valamint 
“Királydomb” területén több szikkasztó 
árok kiásására, tisztítására. Másrészt az 
ingatlanok vonatkozásában a 2017. 
évben érvényes közszolgáltatási 
szerződés 1. melléklete szerint 
gondoskodik ezen feladatok ellátásáról. 
A 2017. évi lakóingatlanok zöldterület 
karbantartás, valamint a nem 

lakóingatlanok zöldterület karbantarás című során tervezett összeg 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. 
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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 

 

2017-ben a Főépítészi Osztály nem vett részt olyan önkormányzati beruházásban, amely elhagyott 
közműveket érintett volna. 
 
A Városüzemeltetési Osztály a közműrekonstrukciók során a felhagyott közműszakaszok elbontását 
kezdeményezte a közműszolgáltatóknál. 

5. Föld és talaj 

5.1. 

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

783 983 

A föld és talaj védelme érdekében a közterületi fejlesztéseknél a hálós térkőburkolatok kialakítását 
részesítettük előnyben, a zöldfelületek fejlesztésénél a kivitelezések ilyen burkolatok készítésével 
történtek (pl. Száva parkban, Kápolna u. 7-9. előtti területen). A felhasznált összeget a 8.2. pont 
tartalmazza. A talaj védelmét szolgáló rézsűbiztosítás, támfal és lépcső készítés történt a              
Mélytónál (35 fm támfal, 9 fm lépcső). 

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 Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala 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 rendelete 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 minden esetben az engedélynek megfelelően történik. 
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5.4. 

Együttműködés a Magyar 
Földtani és Geofizikai Intézettel 
az általuk szerkesztett kerületi 
településgeológiai-környezetföld-
tani térképsorozat készítése során 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

 
Az együttműködés jelen szakasza eredményesen lezárult, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
elkészítette a településgeológiai-környezetföldtani térképsorozatot. Budapest X. kerület 
Településgeológiai Kutatása című anyag az Önkormányzat honlapján megtekinthető. 

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 végeztek 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 
nyomonkövetése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A területen gazdálkodókkal 2017. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás a természetvédelmi 
célú területkezelés elősegítése érdekében, valamint a természeti értékek folyamatos felmérése és 
rögzítése is folytatódott. Ennek egyik fontos lépése volt a hal- és kétéltű fauna behatóbb 
megismerését célzó felmérés, melyet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (a 
továbbiakban: FÖRI) Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai, egy Budapest halaival foglalkozó 
kutató, egy egyetemi gyakornok, és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai közösen 
végeztek, és értékes információkra tettek szert.  
A természetvédelmi kezelés egyik legfontosabb elemeként, a tájidegen fás és lágyszárú növényfajok 
visszaszorítása is folyamatosan zajlott a területen, amelyet egyrészt a helyben gazdálkodó 
állattartókkal egyeztetve legeltetéssel, kaszálással, másrészt a Főkert Zrt.-vel a természetvédelmi 
kezelések keretében végeztek.  
A 2017. év egyik nagy projektje a tájidegen keskenylevelű ezüstfák visszaszorítása volt az őshonos 
fajok ismételt térnyerésének elősegítése érdekében. 
Ezen élőhelykezelési munkák egyetemi hallgatóknak való bemutatására is sor került, a Szent István 
Egyetem tájépítész hallgatói szakmai terepgyakorlat keretében ismerkedhettek meg ezzel a 
tevékenységgel, és ennek fontosságával.  
2017. évben egyéb fajok tekintetében is kerültek elő olyan védett növények, állatok, illetve gombák, 
amelyek nem voltak eddig ismertek 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 további természeti értékek is felmérésre és rögzítésre kerültek. 
 

6.3. 

Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat bevonásával 
 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet 

 

 
A FÖRI Természetvédelmi 
Őrszolgálata 2017-ben is hetente 
több alkalommal végezte a 
terület ellenőrzését, esetenként a 
Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálattal, valamint a FÖRI 
közterület- felügyelőivel 
közösen. Több ízben érkezett 
lakossági bejelentés, panasz, 
amelyre a FÖRI 
Természetvédelmi Őrszolgálat 
munkatársai aktívan reagáltak, 
megszüntetve a szabálysértő 
állapotot. 

 
2017. márciusától a FÖRI Természetvédelmi Őrszolgálat heti rendszerességgel lovas 
járőrszolgálatot is ellát a területen, amely a téli időszakban ugyan szünetel, de a szolgálat 2018. 
márciusától ismét folytatódik. Ez a járőrmód alkalmas arra, hogy az őrök a nehezen megközelíthető 
helyeket is bejárhassák, illetve jobb rálátást biztosít a környezetre, így többek között a jogsértő 
cselekményeket is messziről lehet észlelni. Ezen felül példát mutatnak a területet használó nagy 
számú lovasnak, a lovaglási szabályokkal kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatok alapján a védett 
terület látogatói pozitívan viszonyulnak az egyenruhás lovasokhoz. 
A Kőbányai Közterület-felügyelet a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal együttműködve látta el 
feladatait. Még mindig nagy számban fordulnak elő a területen kutyát póráz nélkül sétáltató 
látogatók veszélyeztetve ezzel az élővilág nyugalmát, amelyre igyekszünk széles körben felhívni az 
állampolgárok figyelmét a terület bejárataihoz elhelyezett piktogramokkal, valamint a FÖRI 
Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai figyelmeztetik, kirívó esetben bírságolják a 
szabálysértőket. 
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6.4. 

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

 

 
A hulladékmentesítés is 
folytatódott az előző évekhez 
hasonlóan, a Főkert Zrt. 
munkatársai egész évben 
összesen több mint 100 m3 
szemetet gyűjtöttek össze és 
szállítottak el a védett területről. 
A FÖRI Természetvédelmi 
Őrszolgálata az egyetemi 
szakmai gyakorlatok 
koordinálása mellett nagy 
hangsúlyt fektet a prevenciós 
környezeti nevelésre is, ebből 
kifolyólag több ízben került 
megrendezésre a „Tanösvény” 
Program, amely során az 
egyenruhás természetvédelmi 

őrök iskolás gyerekekkel járták be a területen kialakított tanösvény egyes részeit, interaktívan, 
testközelből megismertetve velük a védett értékeket. 
 
Az észlelt hulladékokról a közterület-felügyelők feljegyzéseket készítettek, így ismertté váltak a 
“kedvelt” hulladéklerakó pontok. 

6.5. 

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

 

Budapest Főváros Önkormányzata a Rákos-patak menti önkormányzatok szakmai 
együttműködésével 2016-ban kidolgozta a Rákos-patak és környéke revitalizációja előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányát. Az európai uniós támogatással megvalósítani tervezett VEKOP-
5.3.1-15-2016-00012 jelű, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” projekt keretében a Rákos-
patak fővárosi szakaszának teljes hosszában kerékpárút épül. 2017-ben elkészült a kerékpárút 
hálózati terve és elkezdődött a kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése. 
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7. Zaj- és rezgésvédelem 

7.1. 

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

 
2017. évben az Állomás utcában található egyik vendéglátó egység hangos működése ügyében folyt 
zajvédelmi eljárás, amelyben felmerült a zajmérés szükségessége. A mérés helyszínét biztosító 
lakásban lakó panaszbejelentő végül a mérést nem tartotta indokoltnak, ezért arra nem került sor. 

7.2. 

Lakossági kezdeményezésre 
egyéb önként vállalt zaj- és 
rezgésmérések elvégzése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 Önként vállalt zaj- és rezgésmérésre 2017-ben nem került sor. 

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 eljárások, valamint beruházások, fejlesztések során – a Főépítészi Osztállyal 
együttműködve − a hatóság fokozott figyelmet fordít a zajvédelemre. Zajvédelmi szempontból a 
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 védőterületek 
kijelölése Szabályozási 
Tervekben 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

 A Főépítészi Osztály a szabályozási tervek készítése során feltünteti a táj-, természet- és 
környezetvédelmi elemeket. 
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7.5. 

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

 A rendelet módosítására 2017. 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 szavazati joggal rendelkező képviselőt. Kovács Róbert polgármester úr az újonnan 
alakuló Bizottságba Önkormányzatunk részéről Radványi Gábor alpolgármester urat delegálta. 
2017. évben egy alkalommal tartott ülést a Bizottság, 2017. április 12-én. 

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 

 

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 végrehajthatóvá,                                                                                                         
a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van. 
A Budapest Airport Zrt. által 2017. évben megküldött tájékoztatása szerint a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér utas- és teheráru-forgalmának dinamikus fejlődésével összhangban a 
Budapest Airport nagyszabású modernizációs programot indított, amelynek keretében számos 
ponton megújul a repülőtér és környezete. Többek között új utas-móló, szálloda és új check-in 
pultok kialakításán dolgoznak, de bővül a repülőtér parkolója is. Emellett számos kevésbé 
látványos, ám az utazóközönség és a repülőteret körülvevő települések számára is fontos projekt 
kivitelezése is szerepel a terveik között. 
A beruházási munkálatok érintették és érinteni is fogják a jövőben az 1-es kifutópályát is. A több 
mint három kilométer hosszú pálya 31L jelű (vecsési) végénél található földetérési zónában, 
mintegy 900 méter hosszúságú szakaszon szükségessé vált a teherbíró burkolatot alkotó betontáblák 
teljes cseréje. A korábbi években kizárólag a pálya felületén keletkezett hibákat javították ki, ezúttal 
azonban a burkolat alapozásának megújítása is elkerülhetetlenné vált azért, hogy a következő 
évtizedekben is fenntartható legyen a repülés legmagasabb szintű biztonsága. 
A futópálya felújítása 2017. március 16-án kezdődött és 2017. június közepéig tartott. A 
munkálatok időtartama alatt az 1-es kifutópálya zárva volt, így a teljes légiforgalmat a 2-es 
kifutópálya tudta kiszolgálni, melynek hatására ideiglenesen megnövekedett a légiforgalom 
Kőbánya azon területei felett, amelyek a 2-es kifutópálya tengelyében találhatók.  
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7.8. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése 
érdekében a vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának 
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 éltünk 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. 

7.9. 

A Repülőtér környezetében 
kijelölendő zajgátló védőövezettel 
kapcsolatos hatósági eljárásban 
való ügyféli és hatósági részvétel 
 
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, amely felülvizsgálati 
eljárás jelenleg is folyamatban van. 
A Főépítészi Osztály megkezdte a készülő szabályozási tervek zajgátló védőövezettel történő 
összehangolását. 
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7.10. 

Közreműködés a Budapest 
Airport Zrt. által a Keresztúri út 
164. szám alatti ingatlanon 
üzemeltetett zajmérőállomás 
áthelyezésének megvalósításában 
 
Felelős: Polgármester, 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 a telepítés 
helyszínének műszaki 
felülvizsgálata érdekében 2016. 
december 5-én közös bejárást 

tartottunk, amelynek eredményeként az Óvoda területén 2017. február 28. és 2017. március 28. 
közötti időszakban  folyamatos zajmérést végeztek. A légijárművek keltette zaj mérését befolyásolta 
a műszertől 125 méterre északra, valamint a 130 méterre délre húzódó vasútvonal rendszeres 
vonatforgalma. Ezen kívül hatással volt még a mérésre a 90 méterre északra húzódó nagy forgalmú 
főút, a Jászberényi út személy-és teherautó, valamint buszforgalma. A műszer által rögzített 
hangfájlok alapján a szomszédos kertben élő kutya ugatása is erőteljesen kiemelkedett a 
háttérzajból. A háttérforrások átlagos zajterhelése nappal 54, éjszaka 46 dB volt. 
Összességében megállapítható a részünkre megküldött mérési eredményekből, hogy az összes 
zajesemény közül leszűrhetőek a repülési zajesemények, amelyekből számítható a repülésből 
származó zajterhelés. A Hárslevelű Óvoda területén a teljes mérési időszak alatt a repülésből 
származó zajterhelés 5-10 dB-lel kevesebb volt a nappali 65, éjszakai 55 dB határértéknél. 
A mérési adatokból levonható következtetéseket, amelyek bizonyítják az áttelepítési helyszín 
alkalmasságát, a későbbiekben küldi meg a Budapest Airport Zrt. 

7.11. 

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. 
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8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 

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

 A rendelet módosítására 2017. évben nem került sor. 

8.2. 

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

17 248 585 

2017-ben vadonatúj játszóteret 
épített az Önkormányzat a 
Száva parkban. Közel 2 000 m2 
területen két korosztálynak 
összesen 15 játszóeszközt 
alakítottak ki, valamint új 
utcabútorokat, ivókutat, 
kerékpártárolókat helyeztek 
ki. A beruházás részeként új 
térburkolattal egészültek ki a 
meglévő járdaszakaszok, 20 fa 
és 1500 évelő növény került 
kiültetésre, ivókutak, 
kerékpártárolók, valamint a 
játszóeszközökhöz illeszkedő 
utcabútorok kaptak helyet, így a 

kísérő szülők, nagyszülők, illetve a parkba látogató, pihenni vágyó felnőttek, idős emberek is 
kulturált körülmények között kapcsolódhatnak ki. 
 
A tömegközlekedési (autóbusz) megállók környezetének felújítása keretében 2017-ben a Kápolna 
utca 7-9. előtti terület újult meg, és megkezdődött a Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. előtti terület 
felújítása is, itt a kivitelezés befejezése áthúzódik 2018-ra. 

8.3. 

Jászberényi úton 88 db fa 
ültetését követő öt éven át tartó 
utógondozás 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
és Kőkert Kft. 

472 500 A Jászberényi úton, a Kőbánya Kertváros mellett húzódó járda mellé telepített 88 db fa 
utógondozását 2017-ben a KŐKERT Nonprofit Kft. elvégezte. 
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8.4. 

Faültetési Program folytatása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
és Kőkert Kft. 

 
A közterületi útsorfa ültetésekhez elkészült jóváhagyott kiviteli terv alapján 2017-ben is folytatódott 
− a lakossági kérelmek figyelembevételével – a fa ültetési program, amelyet a Kőkert Kft. végzett 
el. 285 útsorfa ültetése történt meg, a további 280 db fa ültetése és a pénzügyi teljesítés áthúzódik 
2018 tavaszára. 

8.5. 

A Kis-Pongrác projekt keretében 
2016-ban pótolt 58 db fa 
utógondozása   
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

 
Az eredetileg előírt 591 db fából utólagosan 58 db fát kellett pótolni harmadik személy okozta kár 
miatt, amely 2016-ban megtörtént. A projekt lezárásra került, így a Kis-Pongrác telepet, valamint a 
már korábban elültetett fákat is a Kőkert Kft. tartja fenn a továbbiakban. 

8.6. 

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

 

 

 

A projekt I. ütemének 
kivitelezési (ezen belül a 
növényültetés és gyepesítés) 
munkái 2016. évben 
befejeződtek, a hatóság által 
előírt 54 db fa pótlása 
megtörtént. A projekttel 
kapcsolatban a továbbiakban 
csak garanciális, rongálásból 
eredő munkák merülhetnek fel. 

 

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 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, Kőkert 
Kft. és Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 
5 328 749 

Lakossági bejelentésre, továbbá az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály és a Városüzemeltetési 
Osztály észlelései alapján 2017-ben 252 db közterületi kiszáradt fa kivágására készült hatósági 
határozat, amely alapján a Kőkert Kft. végezte a fakivágásokat.  
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8.8. 

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. 2017-ben is, ahogy minden évben, tájékoztatást adott az évi erdőgazdálkodói 
tevékenységéről, amely az Önkormányzat honlapjára is kihelyezésre került. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint a kerület területén található erdőterületeken 2017. év 
során rendkívüli esemény nem történt. A tervezett és az önkormányzat felé is jelzett 
erdőgazdálkodási munkák közül a Budapest X. 4A erdőrészletben a törzskiválasztó gyérítést 
befejezték, a Budapest X. 1A, 2B, 2C erdőrészletek 2017. évre tervezett elegyarányszabályozó 
tisztítási munkáit az év során elvégezték. A Budapest X. 4B részletben a tisztítást tavaly 
megkezdték, de a feladatok nagyobbrészt áthúzódnak 2018. évre. Az erdőrészletek 
beazonosításához, elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapja nyújt 
segítséget, ahol az egyes erdőrészletek – községhatár, tag, részlet – azonosítójának megadása után a 
kért térképrészlet megtekinthető (http://erdoterkep.nebih.gov.hu). 

 
A Pilisi Parkerdő Zrt. ezen felül tájékoztatást adott arról is, hogy az erdőterületen található sétautak 
környezetében az útra belógó ágakat megnyesték, az utak könnyebb járhatósága érdekében 
szükséges, valamint a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat is elvégezték. Egyben kérték a 
lakosságot, hogy az erdőkben semmilyen hulladékot ne rakjanak le, továbbá, ha olyan rókát vagy 
egyéb vadállatot látnak, amely hagyja magát néhány lépésre megközelíteni, vagy támadó 
magatartást mutat, esetleg róka vagy más vadállat tetemét megtalálják, úgy azt a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal +36 80 263 244 zöld telefonszámán keresztül jelezzék.   

8.9. 
Tuskómarás a közterületen 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

5 109 000 2017-ben a Kőkert Kft. összesen 786 db rönkmaradvány (kiálló tuskó) marását végezte el.  

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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8.10. 

Közvilágítást biztosító lámpa-
testeket eltakaró fák 
koronájának megmetszése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

2 616 433 Lakossági és önkormányzati bejelentés alapján 150 db közvilágítást akadályozó fa gallyazása történt 
meg. 

8.11. 

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

Kőkert Kft.  
23 428 999 

A Száva parkban új játszótér készült a kisgyermekek és a nagyobb gyermekek részére. A 
kisgyermekek játszótere 9 db játszóeszköz és 1 db mozgássérült hinta került kihelyezésre 450 m2 
területen műfű burkolattal a játszóeszközök koncentrált elhelyezésével. A nagy gyerekek játszóterén 
5 db játszóeszköz került kihelyezésre, vegyes (műfű, homok) ütéscsillapító burkolattal 1200 m2 
területen. A játszóeszközök anyaga: fa, fém, műanyag és fémbetétes műanyag kötél. A régi játszótér 
maradványai elbontásra kerülnek. A dühöngő helyén került kialakításra a kisgyerekek játszótere. 
Ivókutat telepítettek. A Lavotta u. 9. mögötti játszótér rekonstrukciójának 2017-re áthúzódó 
szakasza is elkészült. A kivitelezést a Kőkert Kft. végezte. 

8.12. 

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

Kőkert Kft.  
11 752 054 

A Kőkert Kft. a játszótereket havi rendszerességgel ellenőrzi. Az esetleges hibák kijavításra 
kerültek. 2 fő saját dolgozó látja el a feladatot. 

8.13. 

Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

 A Száva parkban új ivóvíz kút kihelyezése készült el a Kőkert Kft. kivitelezésében. A felhasznált 
összeg a 8.11. pontban szerepel. 

8.14. 

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

2 800 000 

A Kőrösi Csoma sétányon található szökőkút villamos vezérlés záródobozának cseréjéről, 
kismegszakítók cseréjéről és új időzítőkapcsoló beépítéséről intézkedett a Kőkert Kft. A Kőkert Kft. 
a szökőkút mellett párakaput épített ki, párásító berendezés (ködgép) karbantartását végezte el, a 
fúvókákat cserélte ki és üzemeltette a berendezést a maghatározott időszakban. 
A vízarchitektúrák heti 2 alkalommal történő vegyi tisztításáról intézkedtek. Az Újhegyi sétányon a 
csepegtető rendszer részleges felújítása történt meg. 

8.15. 

Mélytó szökőkút üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 
 

1 472 000 A Mélytó szökőkút üzemeltetése 2017. évben is folyamatos volt, október hónapban a téliesítés 
megtörtént. Az átfordulásból származó újraüzemeléséről a Kőkert Kft. intézkedett. 
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8.16. 

Parki öntözővíz-hálózat 
karbantartása 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

7 538 982 A Kőkert Kft. az öntözőhálózat karbantartását folyamatosan végezte. A csőtöréseket megjavították, 
az eltulajdonított vizes szerelvényeket pótolták, az elhasználódott szórófejeket kicserélték.   

8.17. 

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

Városüzemeltetési 
Osztály 

2 318 004 

2017-ben 55 db új parki pad és egyszemélyes ülőke kihelyezése történt meg a Kőkert Kft. 
kivitelezésében. (A Száva parkban kihelyezett padokra fordított összeg a 8.11. pontban szerepel.) 

8.18. 

Köztéri szemétgyűjtők 
kihelyezése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 
431 800 

A közterületeken lévő szemetesek cseréjét, újak kihelyezését és javítását 2017 évben is 
folyamatosan végezte a Kőkert Kft. Parkokban, játszótereken, buszmegállók környezetében 6 db új 
parki szemétgyűjtő edény került kihelyezésre. A Kőkert Kft.-vel kötött szerződés keretében a 
további edények kihelyezése áthúzódik 2018-ra. A felhasznált összeg a 8.2., 8.11. pontban szerepel. 

8.19. 

Építési engedélyezések során a 
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. 

8.20. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a 

lakások esetében 
12 619 201 forint, nem 

lakó ingatlanok esetében 
20 228 180 forint 

 
Kőkert Kft. 
4 223 340 

A 2017. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete szerinti ingatlanok vonatkozásában 
gondoskodik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ezen feladatok ellátásáról. A 2017. évi lakóingatlanok 
zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület karbantartás című során 
tervezett összeg tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat 
elvégzésére nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, az ingatlanok területén 
lévő fűnyírás, a parlagfű-mentesítés, a fák gallyazása, a fák magassági gallyazása, a 
növényvédelem, valamint egyéb zöldterület karbantartási munkák is. 
 
A Kőkert Kft. a kerületben folyamatosan végezte a fák permetezését, arankairtást. A lakosság által 
bejelentett növényvédelmi panaszokat minden esetben megvizsgálták, és elvégezték a szükség 
szerinti védekezéseket. 
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8.21. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. részéről a 

lakások esetében 
12 619 201 forint, nem 

lakó ingatlanok esetében 
20 228 180 forint. 

 
Kőkert Kft. 
4 054 538 

A 2017. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete szerinti ingatlanok vonatkozásában 
gondoskodik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ezen feladatok ellátásáról. A 2017. évi lakóingatlanok 
zöldterület karbantartás, valamint a nem lakó ingatlanok zöldterület karbantartás című során 
tervezett összeg tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat 
elvégzésére nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, az ingatlanok területén 
lévő fűnyírás, a parlagfű-mentesítés, a fák gallyazása, 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 alapján 755 db fánál végezte el a gallyazási munkákat.  

8.22. 

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

 

Az elmúlt időszakban egyre több lakossági 
panaszbejelentés érkezik, miszerint Kőbánya területén 
növekvő számban jelennek meg a magán- és 
közterületeken a patkányok. Kerületünkben a Kőbányai 
Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az elhanyagolt 
ingatlanok rendbetételére, valamint az illegális 
hulladéklerakások megelőzésére. A rágcsálók 
búvóhelyének felszámolása, a táplálékforrás 
megszüntetése rendkívül fontos, de szinte elmondható, 
hogy minden igyekezetünk ellenére folyamatosan nő a 
város fertőzöttsége. 
Ezen okok miatt 2017. szeptember 13-án felkértük a 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalát, vizsgálják 
meg annak lehetőségét, hogy miként lehetne egy komplex, 
átfogó és folyamatosan működő patkánymentesítési 

programot megvalósítani a főváros egész területére kiterjedően annak érdekében, hogy 
visszaállítsuk Budapest szinte patkánymentes állapotát. A különösen fertőzött helyszínek jegyzékét 
kérésükre megküldtük részükre, amelyben az alábbi területeket jelöltük meg: 

- Sörös utca – Sörgyár utca – Kada utca – Mádi utca által határolt lakótömb, 
- Kolozsvári utca – Korponai utca – Füzér utca – Állomás utca által határolt lakótömb, 
- Újhegyi lakótelep (különös tekintettel a Hang utca és a Mély-tó környezete) 
- Üllői út – Száva utca – Basa utca – Kőér utca által határolt tömb 
- Keresztúri út 39-41. szám alatti MÁV-telep környezete, 
- Vaspálya utca – Kőér utca – Szállás utca – Bihari út által határolt tömb. 

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. 
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8.23. 

A kerület közterületein, valamint 
az önkormányzati kezelésű 
épületekben szükség esetén 
patkány- és rovarmentesítés 
megrendelése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

Lakó ingatlanok esetében 
13 607 324 forint, nem 

lakó ingatlanok esetében  
6 165 064 forint 

Lakóingatlanok tekintetében a lakások egyéb költségsora tartalmazza összsségében több más 
feladattal együttesen (pl. végrehajtáshoz kapcsolódó költségek, fertőtlenítés, rágcsálóírtás, lift 
üzemeltetés, kamerakarbantartás stb.) a költséget. Nem lakó ingatlanok esetében a Nem lakó egyéb 
költségsor tartalmazza összességében a (pl. végrehajtáshoz kapcsolódó költségek, fertőtlenítés, 
rágcsálóírtás, lift üzemeltetés, illegálisan elhelyezett hulladékok elszállítása) költségeit.  
Lakóingatlanok tekintetében az év folyamán két lakóingatlanon vált szükségessé darázsirtás, 4 
lakóingatlanon, egy alkalommal nem lakó ingatlanon és két lakásban végeztettek kártevő-
mentesítést, illetve 4 alkalommal helyiségekben és 11 alkalommal lakásokban vált szükségessé 
fertőtlenítés elvégzése. 

8.24. 

A FEMA Állatmentő és 
Állatvédelmi Egyesület éves 
állatvédelmi tevékenységének 
ellenőrzése 
 
Felelős:  Kőbányai Közterület-
felügyelet 

7 200 000 
A FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület munkatársaival a Kőbányai Közterület-felügyelet 
munkatársai közös szolgálatot láttak el, illetve az Egyesület munkatársai és a közterület-felügyelők 
kölcsönösen értesítették egymást, ha egymás hatáskörébe tartozó cselekményt észleltek. 

8.25. 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők védelembe 
vételéről a Budapest Főváros 
XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatával 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály 

 A Főépítészi Osztály az egyeztetést megkezdte, 2018-ban folytatni szükséges. 

8.26. 

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 Hadtörténeti Intézet és Múzeum a 2016-os helyszíni bejárásokat követően 2017-ben is további 
kutatásokat végzett a területre vonatkozólag. A Főépítészi Osztály az egyeztetést megkezdte, 2018-
ban 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. 

Lakások esetében 
12 619 201 forint, nem 
lakóingatlanok esetében 

20 228 180 forint. 

A 2017. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete szerinti ingatlanok vonatkozásában 
gondoskodik a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ezen feladatok ellátásáról. A 2017. évi lakóingatlanok 
zöldterület karbantartás, valamint a nem lakóingatlanok zöldterület karbantarás című során tervezett 
összeg tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére 
nyújt fedezetet. Itt jelenik meg többek között az árkok kaszálása, az ingatlanok területén lévő 
fűnyírás, a parlagfű-mentesítés, a fák magassági gallyazása, a növényvédelem, valamint egyéb 
zöldterület karbantartási munkák is. A Kőkert Kft. 2017 évben folyamatosan látta el a feladatát. Az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály a 2017-ben elvégzett feladatokról a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 2017. november 22-i ülésén részletesen beszámolt.  

9.2. 

Környezeti és egészséges 
életmódra nevelés támogatása az 
óvodai nevelésben 
 
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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9.3. 

A kerületi intézmények Zöld 
Óvoda cím elnyerésére történő 
ösztönzése 
 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, Városüzemeltetési 
Osztály 

 

Kerületi intézményeink közül „Zöld Óvoda” címet nyert el eddig a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda, a 
Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint 
a Kőbányai Csodapók Óvoda. Közülük 2016-tól a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai 
Csodapók Óvoda „Örökös Zöld Óvoda” címet viselhet. 2017. évben a “Zöld Óvodák” köre a 
Kőbányai Hárslevelű Óvodával bővült.  
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. 

9.4. 

Balogh János Kárpát-medencei 
Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatverseny támogatása 
 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály 

300 000 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
valamint egyes önkormányzati rendeletnek a 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete 8. 
melléklet 29. sora terhére az Önkormányzat 
300 000 forint támogatást nyújtott a Zöld Dió 
Alapítványnak. 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. 

2017-ben a legjobb eredményeket nyújtó 12 csapat jutott be a 2017. június 2-3. között 
megrendezésre került döntőbe, amelynek megnyitójára a Fővárosi Állatkertben került sor. 
A csapatok által előzetesen készített alkotásokat a Kőbányai Bem József Általános Iskola 
tornatermében helyezték el, amelynek feldolgozandó témája a “víz és folyadékok szerepe” volt. A 
2017. évi verseny győztese a székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola csapata lett. 

9.5. 

Köztéri illemhely üzemeltetés 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 
 

11 490 000 A Kőkert Kft. 2 db automata és 2 db konténer illemhelyet üzemeltetett egész évben. 

9.6. 

Kutyafuttatók bővítése és 
üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

Kőkert Kft. 
3 656 000 

 
Városüzemeltetési 

Osztály 
3 307 087 

A Kőkert Kft. üzemeltetésében lévő 15 db kutyafuttató várta egész évben a kerületi kutyákat és 
gazdáikat. 
 
2017-ben a Gőzmozdony utcában és a Tavas utcában készült el a kutyafuttatók bővítése (120 fm 
kerítés, szemetes edény 2 db, pad 1 db, kutyaürülékgyűjtő edény 2 db, tájékoztató tábla 1 db, új 
kutyajáték 3 db). 
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9.7. 

Kutyaürülék-gyűjtők üzemel-
tetése és hálózatának további 
bővítése  
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 
 

Kőkert Kft. 
9 536 895 

Az előző pontban jelzett kutyaürülék-gyűjtőkön kívül a további új edények kihelyezése áthúzódik 
2018-ra. A már kihelyezett edényekre felhasznált összeg a 9.6. pontban szerepel. 

9.8. 

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

Kőbányai Közterület-
felügyelet  

25 000 000 

A térfelügyeleti rendszert 2017. január 1-től a Kőbányai Közterület-felügyelet üzemelteti, a 
kamerákat több ütemben megkezdték jobb minőségű, HD kamerára cserélni. Jelenleg 8 
munkaállomáson 100 kamerát felügyelnek munkatársaink. 

10. Kerületszépítési akciók 

  10.1. 

“Önnek is szeretnék adni 
virágot!” akció a lakosság 
számára 
 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési 
Osztály 

8 236 670 

 
A nagysikerű lakossági 
növényosztási akcióban 2017-ben 
2156 pályázat érkezett.  
A pályázat keretében ingyenesen 
biztosítottunk növényeket 
környezetünk, otthonunk szebbé 
tételéhez. Összesen mintegy 21 000 
db egynyári virágpalánta, 24 000 
db muskátli, 4500 db 
fűszernövény, 6600 db fagyalcserje 
és 9100 tő csodasövény 
szétosztására került sor. 
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  10.2. 

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

798 660 

2017-ben a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerésre 449 ajánlás és jelentkezés érkezett, ezek közül a 
helyszíni szemlék után 222 
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 7 ajánlás és jelentkezés 
érkezett, ezek az intézmények és 
vállalkozások mindegyike méltó 
volt az elismerésre.  
A „Virágos Kőbányáért” 
elismerésre 33 ajánlás és 

jelentkezés érkezett, minden erkély vagy ablak virágosítása érdemes volt az elismerésre. Az 
elismerés kerámia táblával, oklevéllel és virághagymák átadásával történt. 

  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, 
- Gutor tér. 

A virágágyások és virágzó cserjék gondozását a Kőkert Kft. folyamatosan ellátta.  
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  10.4. 

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

 

 
A többéves hagyományokkal rendelkező „Virágos Magyarországért” 
országos környezetszépítő versenyen Kőbánya már több alkalommal 
is megmérettette magát, ezért is örültünk és fogadtuk oly nagy 
tisztelettel, hogy 2017-ben Kőbánya Budapest Főváros Különdíját 
kapta a versenyben való magas színvonalú részvételéért. A zsűrizés 
során az Újhegyi sétány megújult szakaszát, annak folyamatos 
fenntartását, a Kincskeresők Óvodát (zöld óvoda), az Ihász parkot, a 
Szent László teret, és több felújított játszóteret mutattunk be.  

  10.5. 

Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

21 693 975 

Az egynyári ágyásokba virágok ültetése 21 400 db volt. Kétnyáriak ültetését a Kőkert Kft. saját 
munkaerővel végezte el (17 900 db). 
A virágkosarak kiültetése és gondozása folyamatos volt, és ezek egész évben üde színt varázsoltak a 
kerület közterületeire. 

  10.6. 

„Állatok világnapja” akció 
lebonyolítása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 Programtorlódás miatt az esemény elmaradt. 

10.7. 

Állattartóknak és 
állatbarátoknak közösségi 
rendezvény szervezése 
 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 Programtorlódás miatt az esemény elmaradt. 
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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. 

Kőkert Kft. 
400 000 

 
Városüzemeltetési 

Osztály 
250 800 

2017. április 21-én pénteken az iskolák, április 22-én szombaton a lakosság részére került 
meghirdetésre a „Föld Napja” akció. A lakosság részére meghirdetett program keretében a kerületet 
határoló erdőkben elszórt, lerakott hulladék összegyűjtése történt meg az Álmos utcai és a Hangár 
utcai erdőben. A Flextronics Kft.  lelkes csapata a Hangár utcában járda és rézsűtisztítási munkákat, 
a járdára belógó bokrok visszavágását végezte. Az akcióban öt kőbányai iskola vett részt, 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 (250 db kesztyű, gereblyék, 245 db szemétgyűjtő zsák) a 
Kőkert Kft. biztosította, továbbá az összegyűlt hulladék egy részének elszállításáról is 
gondoskodott. 
Az akcióban összesen 62 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. Az iskolák 
egynyári virágot kaptak. 
 

 10.9. 

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

108 947 

2017-ben a „Madarak és fák napja” programhoz kapcsolódva a kerületi általános iskolák és óvodák 
részére az önkormányzat művészeti pályázatot hirdetett, amelyre 72 pályamű érkezett. Hét óvoda és 
két iskola pályázatai részesültek díjazásban. A benyújtott pályaművekből kiállítás készült a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. A versenyen részt vevő gyermekek rajzeszközöket 
kaptak. A „Keressük Kőbánya legszebb fáját – 2017” akcióban a helyi lakosok, intézmények, 
vállalkozások tehettek javaslatot egy-egy arra érdemes fára. Sajnos idén csak két javaslat érkezett 
(mindkettő ugyanarra a fára), ezért nem került sor szavazásra. 

10.10. 

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

 
2017-ben ismét csatlakozott az Önkormányzat a “Legszebb Konyhakertek” országos programhoz. A 
helyi verseny lebonyolítása a “Tiszta udvar, rendes ház” akcióval párhuzamosan folyt. Tizenegy 
kőbányai kert vett részt a programban. A felhasznált összeg: a 10.2. pontban szerepel. 
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  10.11. 

A „Takarítási Világnap”-hoz 
csatlakozva a CIKK Egyesület 
takarítási és papírgyűjtési 
akciójának szakmai támogatása 
 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 
 

Kőkert Kft. 
750 000 

2017-ben 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 
Városüzemeltetési Osztálytól. 
A Kőkert Kft. az iskolák részére eszközöket biztosított, kiszállításra került 420 pár kesztyű, 373 db 
zöldhulladékgyűjtő zsák. 20 db cserje, 600 db árvácska, 150 db sziklakerti évelő került átadásra.      
2 m3 hulladékot szállított el a Kőkert Kft. 

  10.12. 

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

 
A Pilisi Parkerdő Zrt. minden évben, így 2017-ben is tevékenyen részt vett a kőbányai erdők Föld 
Napján tartott takarítási munkáiban, az erdőkben összegyűjtött hulladékot a Zrt. saját költségén 
szállította el. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. 

Energetikai célú pályázatok 
készítése 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

 2017-ben nem került kiírásra energetikai célú pályázat. 

11.2. 

Középületek, közintézmények 
energiatakarékos működtetése, 
energiahatékonyságának javítása 
(fűtési, hűtési és világítási 
rendszerek modernizálása, 
épületszigetelés) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

202 645 403 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Keresztúri Dezső Általános Iskola tetőszigetelésének felújításával 
kapcsolatosan az érvényben lévő energetikai szabályozásnak megfelelően a tető hőszigetelését 
elvégezte. A Manóvár Bölcsőde konyha szellőzése bővítésének és hűtésének kialakítása megtörtént. 
A Csodafa Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde kapott szintén új tetőszigetelést és az energetikai 
előírásoknak megfelelő hőszigetelést. 

11.3. 

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

 2017. évben nem vált szükségessé. 
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11.4. 

A kerületben gyakori illegális 
áramvételezések folyamatos 
ellenőrzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

59 520 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 5 db lakásban ellenőrizte az illegális áramvételezést bejelentések 
alapján (bruttó 300 000 forint). Az egyéb gyorsszolgálati vagy karbantartási munkák végzése során 
kiemelt figyelmet fordítottak erre, és ellenőrizték az illegális áramvételezés fennállását is. 

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-
program keretében)  
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

26 764 646 A benyújtott méltányossági kérelmek elbírálása után önkormányzati döntés alapján 28 db lakásban 
cseréltek a méltányossági nyílászáró csere program keretében nyílászárókat. 

11.6. 

Önkormányzati beruházások, 
fejlesztések során az alternatív 
energiák hasznosítási 
lehetőségeinek ösztönzése  
 
Felelős: Főépítészi Osztály 
 

 2017-ben nem volt ilyen alternatív hasznosítási lehetőség az önkormányzati 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. 

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

Lakások esetében 
21 180 438 forint, nem 
lakóingatlanok esetében 

6 180 442 forint 
 
 

Kőkert Kft. 
6 651 250 

 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 2017. évben érvényes közszolgáltatási szerződés 1. melléklete 
szerinti ingatlanok vonatkozásában gondoskodott ezen feladatok ellátásáról. A 2017. évi 
lakóingatlanok takarítás, valamint a nem lakóingatlanok takarítás című során tervezett összeg 
tartalmazta a feladat elvégzéséhez szükséges forrást. A keretösszeg több feladat elvégzésére nyújtott 
fedezetet. Itt jelent 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 síkosságmentesítése is. 

A Kőkert Kft. által 25 tonna útkáli került beszerzésre. A síkosságmentesítési feladatokat 
folyamatosan kézzel és géppel végezték. 

A Városüzemeltetési Osztály a síkosság-mentesítési feladatok során a Kőkert Kft. felé jelezte az 
esetleges problémás helyszíneket, a tevékenységet információk átadásával segítette.  
Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály bejelentés alapján vagy hivatalból az 
ingatlantulajdonosokat felhívta a síkosságmentesítés 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. 

101 700 000 

A gázelszívó üzemeltetése folyamatos volt, a környezevédelmi vizsgálatok elvégzésre kerültek, a 
növényvédelem és az őrzés a terv szerint szintén megtörtént (bruttó 95.000.000 forint). További 
igényként merült fel a hatóságok által előírt, rekultivációs terv készítése. A feladat elvégzése 
jelenleg is zajlik, 2017-ben 6 700 000 forint került felhasználásra. 
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13.3. 

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

49 669 330 

2017. évi felújítási munkák ( bruttó 31 471 045 forint) 
- A Halom utca 42. szám alatti 2. épület autójavító feletti tetőhéjazat (cserépfedés, tetőlécezés és 
bádogos szerkezetek cseréje) felújítása történt meg.  
- Dréher villa tető felújítása: a teljes tetőszerkezet cserére szorult (ácsszerkezet, fedés csere, 
bádogos szerkezetek). A felújítás megkezdődött, a befejezés 2018-ban teljesül. 
- Bánya u. 37.  szám alatti pince lejárat melletti támfal felújítása. 
 
2017. évi karbantartási munkák (bruttó 18 198 285 forint) 
- Bánya u. 37. szám alatti ingatlan és a pincerendszer karbantartási munkái (pincerendszerben lévő 
zsompok takarítása, szivattyúk javítása, elektromos rendszer karbantartása, takarítás, pinceszellőzők 
biztonságos lezárása, pince főte megerősítése, hattornyú épület földszinti ablakainak és angol 
aknáinak ráccsal való lezárása). 
- S1 terület térvilágításának bővítése, javítása. 

13.4. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 16 227 520 

A földalatti üregrendszerrel kapcsolatban a Bányahatóság által 2013-ban előírt vizsgálatok 
folyamatosan zajlanak. Emellett a 124., 126. és 101. számú vágatok megerősítési munkálatai 
történtek meg (bruttó 13 738 320 forint). 
 
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 Képviselő-testület által 2016-ban elfogadott Szabályozási terv alapján 2017-ben kiírt tervezési 
pályázatot a PERFEKTUM Mérnöki Kft. nyerte el, akik a tervezést 2017. július 21-én kezdték meg. 
Az év végéig a hatóságok felé benyújtandó engedélyezési terv bemutatása valósult meg. A 
szerződéses összeg (13 875 000 forint + ÁFA) 2018-ban kerül kifizetésre. 

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. 2017-ben 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. 2017. 
évben a Hatósági Osztály 66 ipari telepet, 132 kereskedelmi egységet, továbbá 3 szálláshely-
szolgáltatást ellenőrzött. 



 
34 

13.8. 

A pincerendszer nyilván-
tartásának vezetése 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

 
A pincerendszer nyilvántartását, valamint annak felülvizsgálatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a 
Városüzemeltetési Osztállyal és az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztállyal együttműködve 
végzi. 

13.9. 

Az önkormányzati tulajdonban 
lévő pincerendszer helyszíni 
ellenőrzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

 
Az Óhegy parki pincerendszer ellenőrzését a 13.4. pont, az “S1” pincerendszer ellenőrzést a 13.3. 
pont tartalmazza. Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő pincerendszer ellenőrzése a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. tevékenységi körében 2017-ben nem történt. 

14. Közlekedés 

14.1. 

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

1 040 115 

 
 
A Városüzemeltetési Osztály szervezésében 
megrendezésre került Autómentes Napon kívül 
bringás reggeli, futóverseny, gyalogtúra és 
kerékpártúra szervezésére is sor került az Európai 
Mobilitási Héten. A Fussunk Kőbányáért! 
rendezvényen a 2017 méteres futásban 250 fő 
vett részt az Óhegy parkban. Bringás reggelit 
három helyszínen, a szakadó eső ellenére 78 
kerékpárosnak osztottak a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai. A Mogyoródi kerékpártúrán 45 fő, 
az Ihász utcai víztározóhoz a gyalogtúrán és a 
víztározó bemutatásán 192 fő vett részt. A 
nagysikerű Autómentes Nap rendezvényen 
összesen 1100 fő vett részt. A programokon 
résztvevők összlétszáma 1415 fő volt. 
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14.2. 

Közutak űrszelvényének 
biztosítása 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály és Kőkert Kft. 

Kőkert Kft. 
6 410 265 

A Városüzemeltetési Osztály folyamatosan jelezte 2017-ben is a KŐKERT Kft., illetve szükség 
esetén a Hatósági Főosztály felé a közutak űrszelvényébe belógó, a biztonságos közlekedést 
akadályozó növényzetet és egyéb akadályozó tényezőket, amelynek eredményeként  a Kőkert Kft. 
2017. évben 936 db fa gallyazásáról intézkedett. 

14.3. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 
következő évre való 
megszervezése 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 
2017. április 8-án az 
Önkormányzatunk, a Kőbányai 
Torna Club és a Vuelta Sportiroda 
kerékpáros emléktúrát szervezett az 
1849-es isaszegi csata helyszínére. 
A túra már sokéves múltra tekint 
vissza és mindenki nagy örömére 
évről évre egyre több embert ültet 
bringára. A KÖSZI előtt gyülekező 
több mint 300 fős bringás sereget 
szeles idő, de igazi tavaszi meleg és 
napsütés várta.  
  

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. 

Járdafelújítás 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
és Kőbányi Vagyonkezelő Zrt. 
 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

58 942 224 
(+ parki járdák: 

37 486 590) 

A Városüzemeltetési Osztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közösen határozta meg a 
felújítandó járdák listáját. A járdák felmérését követően kiírt közbeszerzési eljárás után a Zách utca, 
Csombor utca, Kápolna utca, Szállás utca, Dér utca, Vásárló utca, Mádi utca, Keresztúri út egy-egy 
szakaszának járda felújítása készült el. Az Óhegy parki járdák felújítási munkái május elején 
kezdődtek és június végére fejeződtek be. A kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította 
le, a Városüzemeltetési Osztály a járdafelújítási munkáknál a szakmai támogató és közútkezelői 
feladatokat végezte. 
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14.6. 

Útfelújítások, útépítések 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
 

194 517 823 

A Városüzemeltetési Osztály és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közösen határozta meg a felújítandó 
utak listáját. 2017. évben került sor az Újhegyi lakótelepen a belső utak felújításának III. ütemére. 
Az elmúlt 2 évben összesen mintegy 20 000 m2 útfelület felújítására került sor. 2017-ben 18 000 m2 
kapott új aszfalt burkolatot a Tavas utca – Harmat u. - Újhegy sétány – Bányató u. határolt területen 
belül. Ezen felül a Tavas utcának a lakótelep felöli járdái akadálymentesítése is elkészült augusztus 
végére. A kivitelezést a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolította le, a Városüzemeltetési Osztály 
az útfelújítási munkáknál a szakmai támogató és közútkezelői feladatokat végezte.  

14.7. 

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

99 671 910 

2017. évben (a 2013-ban beindított I. parkolózóna után) működésbe lépett a II. parkolási zóna a 
kerület Üllői úti oldalán, azaz az Üllői út - Ceglédi utca – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – 
Zágrábi utca – Gém utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területen. Ezzel a korábbi 1550-
ről 2750-re emelkedett a kerületben a fizető parkolóhelyek száma. 
2017. évben az I. és II. zónában összesen 2 674 db parkolási hozzájárulás kiadására került sor. 
 
Parkolóautomatákból 23 164 670 forint bevétel keletkezett. (I. zóna 5 351 615 forint, II. zóna 
17 813 055 forint) a mobilparkolás bevétele 24 922 197 forint volt. (I. zóna 17 608 187 forint, II. 
zóna 7 314 010 forint) 
Parkolási hozzájárulásokból, pótdíjakból, fizetési meghagyásokból, végrehajtásokból és 
parkolókártyákból származó bevétel 26 361 385 forint volt. 

14.8. 

Üllői úti fizetőparkolási övezet 
kiépítése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

194 115 650 
 

A 2017. évben került kiépítésre az Üllői út menti parkolózóna, melynek része volt 30-as övezet 
kialakítása, parkoló bővítések a Zágrábi utca és környezetében, a Somfa köz útfelújítása, valamint a 
Szárnyas utcában 3 db “szilvamag” parkoló felújítása. 

14.9. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 5 585 130 

A Városüzemeltetési Osztályhoz beérkező bejelentéseket, illetve az útellenőr által észlelt 
utcanévtábla hiányokat, megrongálódásokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé továbbították 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 közöljük, a KVSZ vagy Szabályozási Tervek vonatkozó előírásait, illetve a helyi 
viszonyokra jellemző tényeket.  

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, valamint a Kerületi Építési Szabályzat készítése 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, az elhullott állatok elszállításával, valamint a 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 esemény részletes programja, 
felhívása megjelent a honlapon. 

15.5. 

A Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjáról 
szóló 46/2004. (IX. 17.) 
önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 A rendelet módosítására 2017. évben nem került sor. 
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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. 
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