
,/ b S ·. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 

és a 2019. 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 2018. évre vonatkozó feladatokat tartalmazó intézkedési terv, amelyet a Képviselő
testület a Környezetvédelmi Program 2017. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2018. évi 
Intézkedési Tervéről szóló 117/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával elfogadott. 

A Főépítészi Osztály, a Városüzemeltetési Osztály, a Humánszolgáltatási Főosztály, a Kőbányai 
Közterület-felügyelet, a Hatósági Főosztály, 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 2018. évben elvégzett feladatokról és az azok 
költségeiről szóló beszámoló, amely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A 2019. 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. IIatásvizsgálat 

A 2018. évi Intézkedési Terv beszámolójában foglalt feladatok megvalósításának eredményeként a 
kerület esztétikai és környezeti állapota javult, amelyet a 2019. évi Intézkedési Tervben foglalt 
feladatok teljesítése tovább javíthat. 

III. A végrehajtás feltételei 

A feladatok pénzügyi fedezetét a 2018. évi önkormányzati költségvetés biztosította. 
Az intézkedési tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében a pénzügyi forrás a 2019. 
évi önkormányzati költségvetésben, illetve a feladatok végrehajtásáért felelősök költségvetésében 



rendelkezésre áll. Mind az intézkedési terv, mind a beszámoló tartalmaz olyan feladatokat is, 
amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. március ,, /~ · " 

~ r 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz~ isztián 

jegyző ( ~ 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (III. 21.) határozata 

a Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról 
és a 2019. évi Intézkedési Tervről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2018. évi Intézkedési Tervének beszámolóját elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program 2019. évi Intézkedési Tervét az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2019. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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1. melléklet a …/2019. (III. 21.) KÖKT határozathoz 

 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2015-2019. ÉVEKRE 
 

2019. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV  
 
A 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.2. 
Szmogriadó esetén szükség 
szerint a helyi lakosság további 
tájékoztatása 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.3. Avar és kerti hulladékok égetési 
tilalmának ellenőrzése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőbányai Közterület-felügyelet 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.5. 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

1.6. 

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

A 2019. évi önkormányzati 
költségvetésben nem 
szerepel földút építés 

Határidő: 2019. 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 

32 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

2. Hulladékgazdálkodás 
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2.1. Illegális hulladéklerakók 
felszámolása 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
részéről 

lakó és nem lakó 
ingatlanokra összesen  

6 000 000  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Kőbányai Közterület-
felügyelet, Kőbányai Va-
gyonkezelő Zrt. (kizárólag a 
Közszolgáltatási Szerző-
désben rögzített ingatlanok 
esetében), Kőkert Kft. 

2.2. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságának tudatosítása a 
kerület lakói és intézményei 
körében 

 

Határidő: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.4. Hulladékkezelő telepek 
időszakos ellenőrzése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

2.5. Kerületi Komposztálási Program 
folytatása a lakosság részére 600 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

2.6. 
Közterületi Komposztáló 
Program keretében a meglévő 
komposztáló üzemeltetése 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft.  

2.7. 
Kerületi komposztáló udvar 
létesítésének vizsgálata 
(megvalósíthatósági tanulmány) 

1 950 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

2.8. 

Zöldhulladék-gyűjtőzsákok 
biztosítása a lakosság és az 
önkormányzati intézmények 
részére 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. és 
Igazgatási Osztály 

2.9. Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
lakó és nem lakó 

ingatlanokra összesen  
15 000 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3. Vízvédelem és vízhasználat 

3.1. A Rákos-patak vízminőségének 
nyomonkövetése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

3.2. 
Kerületi locsolókutak 
engedélyezése, a magánkutakról 
nyilvántartás vezetése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 



 3 

3.3. 

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

5 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3.4. 

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

40 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

3.5. 

 
A kerületi tűzivíztározók 
karbantartása 
 

1 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

4. Szennyvízkibocsátás és kommunális létesítmények 

4.1. 
Illegális rákötések csökkentése 
és a jogszabályoktól eltérő 
szennyvízkezelés feltárása 

 
Határidő: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Főépítészi Osztály, 
Építésügyi és Környezetvé-
delmi Osztály 

4.3. 

Nyílt csapadékvíz-elvezető árkok 
és szikkasztó árkok kaszálása, 
karbantartása 
(Kizárólag az adott árok 
megfelelő profiljának biztosítása, 
vagyis az ingatlan előtti kaszálást 
nem tartalmazza) 

31 000 000 
Határidő: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Főépítészi Osztály 

5. Föld és talaj 

5.1. Hálós térkőburkolatok kialakí-
tásának ösztönzése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

5.2. 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
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5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 
parkolókon összegyűlő 
csapadékvíz tisztításának 
megkövetelése 

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

5.4. 

A Felső-rákosi rétek 
kábelégetéssel szennyezett 
területeinek felszámolását 
követő szukcessziós folyamat 
nyomonkövetése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

Felső-rákosi rétek helyi 
természetvédelmi területei 
kezelésének, feladatainak 
nyomonkövetése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6.2. 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet 

6.4. 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Közterület-
felügyelet, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

6.5. 

A Felső-rákosi rétek környezet-
védelmi hasznosítására vonat-
kozó program kidolgozása 
(Rákos-patak komplex revitalizáció-
jának előkészítése) 

 
Határidő: 2019. 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 

800 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

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

3 000 000  
(az összeg tartalmazza a 

7.3. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.3. 
Légi közlekedésből eredő 
zajmérés a kerület lakossági 
panaszokkal érintett helyszínein 

 
Határidő: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Főépítészi Osztály 
Városüzemeltetési Osztály 
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7.5. 
Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése településrendezési 
eszközökben 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

7.6. 

A Repülőtér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban 
bizottsági tagként történő 
részvétel.  

 

Határidő: 2019. 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: 2019. 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: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály és Főépítészi 
Osztály 

7.10 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Alpolgármester, 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

7.11 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Polgármester, 
Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály és Főépítészi 
Osztály 

7.12 

A Budapest stratégiai 
zajtérképére épülő intézkedési 
terv véleményezése, a program 
nyomonkövetése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály  
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8. Élővilág, táj és épített környezet 

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

parkokra 7 900 000,  
fasorokra 6 000 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

8.2. 

Kerületi tulajdonban lévő 
zöldfelületek területének 
növelése, közterületek 
állapotának fejlesztése 

34 335 000 
(többféle elemet tartalmaz 

az összeg) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

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

880 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

8.4. Faültetési Program folytatása 27 980 000   Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály  

8.5. 

A TÉR_KÖZ Újhegyi sétány 
komplex megújítása projekt 
keretében növényültetés és 
gyepesítés 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőkert Kft. 

8.6. 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Kőkert Kft. és Városüzemel-
tetési Osztály 

8.7. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 
kerületi erdőterületek 
vonatkozásában az erdőgaz-
dálkodási tevékenységek 
figyelemmel kísérése, ennek 
érdekében partnerségi 
megállapodás megkötése a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel 

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

8.8. Tuskómarás a közterületen  Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 

 8.9. 
Játszótér-felújítások, felnőtt 
játszóeszközök kihelyezése 
(4 db játszótér) 

103 311 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.10. Játszóeszközök karbantartása, 
felülvizsgálata, javítása  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.11. Ivóvízkutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.12. Kőrösi Csoma sétány és Újhegyi 
sétány karbantartása  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  
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8.13. Mélytó szökőkútjának 
üzemeltetése  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.14. Parki öntözővíz-hálózat 
karbantartása  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft.  

8.15. Parki berendezési tárgyak 
javítása és kihelyezése 

Kőkert Kft.  
3 000 000 

(az összeg tartalmazza a 
8.16. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.16. Köztéri szemétgyűjtők 
kihelyezése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

8.17. 
Építési beruházások során a 
zöldtető és zöldhomlokzat 
kialakításának ösztönzése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.18. Növényvédelem, permetezés 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
40 000 000 

(az összeg tartalmazza a 
lakó és nem lakó ingatlanok  

zöldterület karbantartási 
feladatait, mint a kaszálás, 

fűnyírás, gallyazás, favágás, 
ültetés, növényvédelem 

stb.) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

8.19. Magassági gallyazások elvégzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
40 000 000 

(az összeg tartalmazza a 
lakó és nem lakó ingatlanok  

zöldterület karbantartási 
feladatait, mint a kaszálás, 

fűnyírás, gallyazás, favágás, 
ültetés, növényvédelem 

stb.) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft., Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

8.20. 

Patkánymentesítéssel kapcsola-
tos lakossági bejelentések 
továbbítása a RNBH Konzorcium 
felé 

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

8.22. 

Az önkormányzati kezelésű 
épületekben szükség esetén 
patkány- és rovarmentesítés 
megrendelése 

6 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

8.23. 
Ebösszeírás a 2018. évről 
áthúzódó lebonyolítása és 
adatfeldolgozás 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
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8.24. 

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

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály 

8.25. 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály és 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.26. 

Pesti határkő emlékek 
állapotának figyelemmel 
kísérése, kapcsolattartás a 
szomszédos kerületekkel 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

8.27. 

A Felsőrákosi rétek további 
területegysége helyi jelentőségű 
természetvédelem alá 
helyezésének figyelemmel 
kísérése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

9. Környezet-egészségügy 

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

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
40 000 000 

(az összeg tartalmazza a 
lakó és nem lakó ingatlanok  

zöldterület karbantartási 
feladatait, mint a kaszálás, 

fűnyírás, gallyazás, favágás, 
ültetés, növényvédelem 

stb.) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft.,  
Építésügyi és Környezetvé-
delmi Osztály, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

9.2. 
Környezeti és egészséges 
életmódra nevelés támogatása az 
óvodai nevelésben  

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Érintett Főosztályok 

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

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, Városüzemeltetési 
Osztály 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály  

9.5. Köztéri illemhelyek üzemeltetése  Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. 
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9.6. Kutyafuttatók bővítése és 
üzemeltetése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

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

2 000 000 
(bővítés és edények 

cseréjére) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

9.8. Térfigyelőrendszer működtetése  
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Kőbányai Közterület-
felügyelet 

10. Kerületszépítési akciók 

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

8 150 000 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

10.2. 

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

1 500 000 
 (az összeg tartalmazza a 

10. 10. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 

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

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.4. „Virágos Magyarországért” 
pályázaton való részvétel  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.5. Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Kőkert Kft. 

10.6. „Állatok világnapja” akció 
lebonyolítása 

770 000  
(az összeg tartalmazza a  

10.7. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

10.7. 
Állattartóknak és állatbará-
toknak   közösségi rendezvény 
szervezése 

 
Határidő: 2019. 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) 

1 500 000 
(az összeg tartalmazza a 

2.1. feladatot is) 

Határidő: 2019. június 30. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 10.9. “Madarak és Fák napja” akció 
lebonyolítása 

1 500 000 
(az összeg tartalmazza a 

9.2. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

10.10 
“Legszebb konyhakertek” 
országos programhoz csatlakozás 
és pályázat lebonyolítása 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály 



 10 

       
 10.11 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Humánszolgáltatási 
Főosztály, Kőkert Kft. 

 10.12 Erdőtakarítás a Pilisi Parkerdő 
Zrt. bevonásával  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

 10.13 

A TE SZEDD önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akcióhoz való 
csatlakozás és önkéntes 
szemétszedés megszervezése a 
kijelölt helyszíneken 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Városüzemeltetési 
Osztály, Kőkert Kft. 

11. Energiagazdálkodás 

11.1. Energetikai célú pályázatok 
készítése  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Jegyzői Főosztály 

11.2. 

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

• Keresztúry Általános 
Iskola fűtéskorszerűsítése 

• Gyöngyike Óvoda 
homlokzati hőszigetelése 

• Gyöngyike Bölcsőde 
homlokzati hőszigetelése 

• Pongrác Idősek Klubja 
homlokzati hőszigetelése 

• Gyermekek Átmeneti 
Otthona homlokzati 
hőszigetelése 

• Újhegyi Közösségi Ház 
szellőzés és klíma 
kialakítása 

• Kékvirág Óvoda 
tetőszigetelésének 
felújítása hőszigeteléssel 

481 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

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

10 000 000 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.4. 

A kerületben az illegális 
áramvételezések folyamatos 
feltárása 
 

500 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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11.5. 

Az önkormányzati lakásokban az 
energetikai hatékonyság 
fokozása érdekében felújítások 
alkalmával fokozott légzárású 
nyílászárók beépítése és a 
padlásfödémek és  homlokzatok 
utólagos hőszigetelése 
(A méltányossági nyílászáró-
csere-program keretében)  

10 000 000 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

11.6. 

A kerületi vállalatok és a lakosság 
alternatív energiahasznosítással 
összefüggő fejlesztéseinek 
ösztönzése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

12. Környezetbiztonság 

12.1. Síkosságmentesítési feladatok 
elvégzése, hatósági ellenőrzése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
35 900 000 

(az összeg tartalmazza a 
lakó és nem lakó ingatlanok  
takarítási feladatait is, mint 
a síkosságmentesítés, közös 

területek takarítása, 
seprése, felmosása, 
szemetes edények 

mozgatása és tisztítása stb.) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Kőkert Kft. és  
Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály 

13. Ipar 

13.1 
A barnamezős területek 
funkcióváltásának és 
megújulásának elősegítése 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

13.2 

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

132 547 218 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.3 “S1” területének rendbetétele, 
hasznosítása 192 420 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.4 Óhegy parkkal kapcsolatos 
feladatok ellátása 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
22 000 000 

(az összeg tartalmazza a 
13.9. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt., Városüzemeltetési 
Osztály 
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13.5 

Sportligettel kapcsolatos 
fejlesztések tervi előkészítése 
(Az I. ütem kiviteli tervei, a nem 
engedélyköteles kivitelezési 
munkák 2018-ban elkészültek, a 
későbbi ütemek tervdokumen-
tációja 2019. júniusáig elkészül-
nek) 

7 048 500 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

13.6 
Ipari vállalatok 
környezetvédelmi jelentéseinek 
ellenőrzése 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

13.7 Telephelyek időszakos 
ellenőrzése  

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Hatósági Osztály 

13.8 A pincerendszer nyilván-
tartásának vezetése 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
22 000 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztály 

13.9 
Az önkormányzati tulajdonban 
lévő pincerendszer helyszíni 
ellenőrzése 

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., 
Városüzemeltetési Osztály 

14. Közlekedés 

14.1 

Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap 
rendezvényeihez történő 
csatlakozás 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

14.2 

Közutak űrszelvényének 
biztosítása, valamint a 
közvilágítást biztosító 
lámpatesteket eltakaró fák 
koronájának metszése  

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály és 
Kőkert Kft. 

14.3 
Isaszegi kerékpáros emléktúra 
következő évre való 
megszervezése 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok  

14.4 
A közműnyilvántartás 
figyelemmel kísérése az E-Közmű 
rendszerben 

 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

14.5 Járdafelújítás Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
50 000 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányi Vagyon-
kezelő Zrt. 

14.6 Útfelújítások, útépítések Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
627 500 000 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőbányai Vagyon-
kezelő Zrt. 

14.7 

Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló 
utca – Hatház utca által határolt 
területen fizetőparkolási övezet 
üzemeltetése (I. parkolózóna) 

130 524 835 
(az összeg tartalmazza a 

14.8. feladatot is) 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 
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14.8 

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

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Kőbányai Vagyonke-
zelő Zrt. 

14.9 II. parkolózóna  kiterjesztésének 
vizsgálata  Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Főépítészi Osztály 

14.10 
Hiányzó és megrongálódott 
utcanévtáblák cseréje, új 
utcanévtáblák kihelyezése 

5 400 000 

Határidő: 2019. 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: 2019. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

15.2 
Környezetvédelmi Program 
kidolgozása a 2020-2025 évekre 
vonatkozóan 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

15.3 Kerületi Klímastratégia kidolgo-
zása   

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

15.4 

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

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.5 
Szükség esetén a tervezési 
területegységre vonatkozóan 
környezeti vizsgálat készítése 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Főépítészi Osztály 

15.6 
A környezeti információk 
közzététele az önkormányzati 
portálon 

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

15.7 

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

 Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Érintett Főosztályok 

 



2. melléklet az előterjesztéshez 
 

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

 
2018. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓJA 

 
A 2018. 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, amelynek legfrissebb adatai a 2017. évi 
bevallásokat tartalmazza, a 2018. évre vonatkozó adatok még nem kerültek feltöltésre. Az 
adatbázis alapján a kerületben 786 különböző anyag került bevallásra. Az egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyek körében 2018. 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 cégeknek 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 (a 
továbbiakban: fővárosi szmogriadó rendelet) 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 2018. december 20-án került sor, riasztási fokozat 2018. 
december 18., 2018. december 19. és 2018. december 21. napján lépett életbe. 
2017. november 11-től, majd 2018. október 1-jétől módosult a fővárosi szmogriadó rendelet. A 
korábbi forgalomkorlátozási szabályok (a 0-4 környezetvédelmi osztályú gépjárművek 
forgalmának tilalma) kiegészültek a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli 
segédmotoros kerékpárok tilalmával, továbbá az „élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma" 
csak 6 órától 10 óráig lett megengedett, tehát a forgalomkorlátozott napokon délelőtt 10 óra után 
ez a tevékenység már nem lesz végezhető. 2018. október 1-jétől már a 7-es és a 8-as 
környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának tilalmára is fel kell készülni. 

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 gyűjthető, 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. Járőreik lakossági bejelentésekre 
és saját észlelésre intézkedtek. 

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: az automata állomások folyamatos mérést végeznek, 
amelyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel, a manuális hálózat (RIV) pontjain 
gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes 
helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik. A hálózat szakmai irányítása az 
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 mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei 
kormányhivatalok (korábban: környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata. A 
12 automata állomásból egy a kerületünkben került elhelyezésre a Gergely utcában, az Idősek 
Otthona mellett. A 2018. évben rögzített adatok a www.levegominoseg.hu honlapon elérhetőek. A 
lekért adatokból megállapítható, hogy a PM10 legmagasabb napi értékét 2018. december 18-án 
mérték (87 μg/m3, határérték: 50 μg/m3), az O3 legmagasabb napi értékét 2018. augusztus 24-én 
mérték (103,8 μg/m3, határérték: 120 μg/m3), a NO2 legmagasabb napi értékét pedig 2018. 
december 18-án  rögzítették (93,3 μg/m3, határérték: 85 μg/m3). 

http://www.levegominoseg.hu/
http://www.levegominoseg.hu/
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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 2018. évben a jegyzőhöz benyújtott 21 levegővédelmi panaszbeadványt áttettük a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz.   

1.6. 

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

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő olyan burkolatlan út nincs, amely jelentős lakossági vagy 
intézményi igényt szolgálna, ezért 2018-ban új burkolat ilyen helyszínen nem készült. (Az ilyen 
jellegű útépítést megelőzően az útépítési költséget jelentősen meghaladó közműfejlesztésre is 
szükség lenne.) 

1.7. 

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

33 886 885 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 5 épületben végzett teljeskörű kémény felújítást, 3 épületen 
részleges karbantartást (füstcsőcsere, kéményjárda-csere) és 3 lakásban pedig egyedileg végzett 
munkát. Ezen munkák a kémény bélelés cseréje, új kémény bélelések, fűtéscső csere, kémény 
járda építések, tetőn kívüli kémény szakaszok újrafalazása, légbeszívók beépítése voltak. 

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. 

4 871 150 
 

Kőkert Kft. 
29 303 706 

 
Városüzemeltetési Osztály 

251 460 

A Kőbányai Közterület-felügyelet operatív eszközökkel, térfelügyeleti kamerákkal, illetve 
személyes jelenléttel ellenőrizte Kőbánya hulladékkal különösen sújtott területeit. A járőrök 
látványos jelenléte sok esetben a hulladéklerakás megelőzésében segített. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a portfóliójában lévő lakó és nem lakó ingatlanok 
esetében végzett hulladékelszállítást. 
A Kőkert Kft. az év folyamán 4 338 m3 illegális hulladékot gyűjtött össze és szállított el lakossági 
bejelentések, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei általi megkeresések és saját észlelésük 
alapján. 
A Városüzemeltetési Osztály a Föld Napja program keretében szervezett hulladékgyűjtési akciót, 
amely során az Álmos utcai és a Hangár utcai erdőben, a Gép utcában, a Barabás utcában, 
valamint a Gránátos utcában és Tárna utcában összesen 60 m3 illegálisan lerakott hulladék 
összegyűjtése és elszállítása történt meg. 
2018-ban több helyszíni szemlét és indokolt esetben hulladékgazdálkodási eljárásokat indított az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály. A Pesti határút és Sárgarózsa utca telepei, a Juhász utca 
és a Nemes utca családi házas övezetében rendezetlen ingatlanok, a Keresztúri úton elhanyagolt 
területek és a Gergely utca egyik felhagyott telephelye kapott nagyobb figyelmet ebben az évben.  
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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, szelektív hulladékot gyűjtött be a Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.). Az FKF Zrt. 2018-ban kiadott 
“Szemléletformálás Edukáció” című kiadványa szerint az FKF Zrt. több csatornán szólítja 
meg a felnövő generációkat, a fővárosi nevelési-oktatási intézményekben folytatott 
oktatóprogramjukkal, a gyermekeknek, fiataloknak szóló kreatív pályázataikkal, 
gyermekkiadványokkal, kisjátékfilmekkel, szemléletformáló játékos programokkal. 
Környezetvédelmi Oktatóprogramot dolgoztak ki, amely oktatási segédanyagokat, több 
korosztálynak szóló óravázlatokat, szemléltetőeszközöket tartalmaz. A 2013/14-es tanévben 
hirdették meg először nagyszabású akciójukat, az ún. Uzsonnásdoboz-projektet, amelynek 
lényege, hogy minden tanévben a budapesti általános iskolák első osztályos kisdiákjai FKF 

Zrt. feliratú uzsonnás 
dobozt kapnak, 
ajándéktárgyakkal együtt. 
A projekt üzenete az, 
hogy minél kevesebb 
csomagolási hulladék 
keletkezzen az uzsonnás 
doboz használata révén. 
2016. nyarán nyitotta meg 
kapuit a főváros két 
pontján (a XV. és XVIII. 
kerületben) az FKF Zrt. 
Szemléletformáló és 
Újrahasználati Központja. 
A létesítmények hulladék-
udvari, valamint újrahasz-
nálati funkciója mellett, a 
központok modern oktató-

termei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi szakmai konferenciák, díjátadó ünnepségek, 
interaktív tanórák, valamint óvodás és iskolás csoportok számára kreatív kézműves 
foglalkozások megtartására. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lehetősége mára már a kőbányai lakosság teljes 
körét érinti, a zöldhulladék helyben történő hasznosítására a Kőbányai Komposztálási 
Program keretében van a lakosságnak és az intézményeknek lehetősége. 
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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 

1 056 818 

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 Önkormányzattal 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, 
Hatósági Osztály 

 

Hulladékkezelési tevékenység engedélyezésére a Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel, 
valamint a jegyző is eljár telepengedélyezési eljárás keretében. A kerületi hulladékkezelő 
telepek működését folyamatosan figyelemmel kísérjük. Panaszbejelentés vagy saját 
észrevételezés alapján haladéktalanul eljárunk, illetve jelezzük a problémát az illetékes 

hatóságnak annak 
kivizsgálása vagy közös 
helyszíni szemle 
kezdeményezése céljából. 
A Hatósági Osztály 2018. 
évben 13 esetben 
ellenőrzött olyan 
ingatlant, ahol veszélyes 
vagy nem veszélyes 
hulladék hulladékgazdál-
kodási engedély-köteles 
gyűjtése, hasznosítása, 
ártalmatlanítása tevékeny-
séget folytatnak. Az 
ellenőrzések eredménye-
ként 5 esetben került sor a 

fent megjelölt ipari tevékenységek megtiltására, és 3 esetben kezdeményeztük a megtiltó 
határozat végrehajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervénél. 
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2.5. 

Kerületi Komposztálási 
Program folytatása a lakosság 
részére 
 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

181 860 

A Kőbányai Komposztálási Program keretében 2018-ban 56 pályázó összesen 80 komposztáló 
berendezést igényelt. A korábbi évek óta a programban részt vevők a beszámolók alapján 
évente kb. 144 tonna zöldhulladékot komposztáltak, amelyből kb. 81 m3 érett komposzt 
keletkezett. 
Az edények elhozatalában és kiosztásában a Kőkert Kft. vett részt. 

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, szükség szerint átforgatja. 

2.7. 

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

Kőkert Kft. 
8 000 000 

Az avargyűjtő zsákok akciójának keretén belül az 
Önkormányzat minden évben térítésmentesen „kerti 
zöld hulladék” feliratú, biológiailag lebomló 100 
literes zsákot biztosít az ingatlanok 
tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a köztisztasági 
kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti 
közterületek, valamint az ingatlanuk rendben 
tartásáról gondoskodni tudjanak. 2018. november 
végéig a lakosság körében nagyon népszerű 
zöldhulladék- és avargyűjtő zsákokból 
rekordmennyiségű, 32 000 darabot adtak át az 
ügyfélszolgálati munkatársak. A zsákokat a Kőkert 
Kft. szállította. Az avarral megtöltött zsákok 
elszállítását az FKF Zrt. végezte. Az őszi 
lombgyűjtéshez az ingatlanok előtti közterületek és 
a kertek rendben tartásához ingatlanonként 10 
darab, saroktelek esetén 15 darab, társasházak 
esetén lépcsőházanként 10 darab, intézményenként 
30-90 darab gyűjtőzsákot igényelhettek a 
kőbányaiak. 

2.8. 

Az önkormányzati ingatlanokon 
lomtalanítások elvégzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

6 941 113 (lakás és nem 
lakás esetében) 

8 041 434 (Hős utca 
tekintetében) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 2018-ban lomtalanításra a Műszaki Csoport által 8 db 
ingatlanon került sor, illetve végrehajtáshoz kapcsolódó lomtalanításokat végeztek (lakás, nem 
lakás esetében egyaránt), továbbá a Hős utcában 2 alkalommal lomtalanítottak. 
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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 2018. 
évben végzett vizsgálatai vízminőségi adatait 
és kiértékelt eredményeit. Mintavételre 2018. 
február 20-án, április 17-én, június 20-án,  
augusztus 13-án, október 15-én és november 
26-án került sor. Bizonyos fizikai, kémiai 
paraméterek vizsgálatát a helyszínen 
elvégezték (pl. pH, hőmérséklet, fajlagos 
elektromos vezetőképesség, oldott oxigén 
tartalom), de a minták teljes feldolgozása 
laboratóriumban történt. A patak vizében a 
vizsgált komponensek egyike sem volt 
kimutatható veszélyes koncentrációban.  A 
Rákos-patak vízminőségi kategóriája nem 
változik Budapest területén, II.A (jó 
minőségű) osztálynak felel meg. A mintákból 
előkerült számos kérész lárva, különféle 
puhatestűek, laposférgek.  
 
 

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. Öntözőkút engedélyezésére irányuló kérelem 2018. évben 
a Mádi utcából, a Bodza utcából, a Szállás utcából, a Szőlőtelep utcából, a Kovakő utcából és 
a Váltó utcából érkezett.  



 
8 

3.3. 

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

3 195 000 2018-ban a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából 75 albetétben 117 db vízórát cseréltek 
le, illetve  szereltek fel újat. 

3.4. 

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

11 988 357 A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2 önkormányzati intézmény területén végeztette el a 
vízhálózat korszerűsítési munkákat 2018-ban. 

3.5. 

A kerületi tűzivíztározók 
szükségességének 
megvizsgálása, állapotának 
felmérése és a karbantartási 
feladatok elvégzése, illetve 
megszüntetése 
 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

1 651 000 

A tűzivíztárolók megszüntetése a katasztrófavédelmi előírások miatt irreálisan magas 
költséggel lenne lehetséges. A Városüzemeltetési Osztály az év során a Kőkert Kft. 
szakembereivel együtt minden egyes tárolót megvizsgált. Az állapotuk megfelelő, statikai 
vagy megerősítési beavatkozást nem igényelnek. A 2019-es költségvetésbe tervezésre került a 
2019. évi karbantartási feladat. 

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. 
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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 

 

Nagy problémát okoznak a meglévő közműoszlopokra újonnan elhelyezésre kerülő 
közműlégvezetékek (jellemzően távközlési vezetékek), amelyek az utak menti fasorokat, 
illetve az új fasorok telepítését és fapótlások elvégzését veszélyeztetik. Ezeknek a 
légvezetékeknek a környezetében minden fa koronáját csonkolni kell, illetve sok esetben 
megakadályozzák az utak menti zöldsávban fák ültetését. A légvezetékek ilyen módon történő 
elhelyezése ellen jelenleg kifogást nem emelhetünk. 
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 
és szikkasztó árkok kaszálása, 
karbantartása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

46 554 390 

A Polgármesteri Hivatal által kért vízelvezető és szikkasztó árkok tisztítását (padkarendezés, 
árokprofilozás, csőtisztítás, stb.) folyamatosan végezték 2018-ban, főleg májusban kiemelt 
figyelemmel voltak a Rákos-patak vízgyűjtő területén a Metróber Kft. által készített 
tanulmánytervben megjelölt, a lakosságnak leginkább problémát jelentő helyszínekre. Ezen 
felül elvégezték az 526. sor teljes, erdő felőli szakaszán a szikkasztóárok kitakarítását. 

4.4. 

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

 

A közműfektetők felé a tulajdonosi és kezelői hozzájárulások kiadásánál minden esetben 
előírásra kerül a felhagyott vezeték elbontása, megszűntetése. 
 
A múlt évben a Főépítészi Osztály nem vett részt olyan önkormányzati beruházásban, amely 
elhagyott közműveket érintett volna. 

5. Föld és talaj 

5.1. 

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

8 001 000  
(az összeg tartalmazza a 

8.2. feladatait is) 

A hálós térkőburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból is támogatandó. 
2018-ban a Városüzemeltetési Osztály koordinálásában végzett közterületi burkolatok 
kialakításánál a felület túlnyomó részén hálós térburkolat készült. Az Önkormányzat kezelői 
jogkörében kiadott hozzájárulások esetében az ilyen jellegű burkolatok alkalmazását részesítjük 
előnyben. 
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5.2. 

Talajszennyező környezethasz-
nálók kiszűrése érdekében 
ellenőrzések lefolytatása, szükség 
esetén a hatáskörrel rendelkező 
hatóság felé intézkedés kezdemé-
nyezése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

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

5.3. 

A jelentősebb nagyságú burkolt 
parkolókon összegyűlő 
csapadékvíz tisztításának 
megkövetelése 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 
szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati 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 létesített parkolók minden esetben megfelelnek a 
vonatkozó előírásoknak, amelyekben szabályozásra kerültek az olaj- és iszapfogó műtárgyak. 

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 eredményesen lezárult, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet elkészítette a 
településgeológiai-környezetföldtani térképsorozatot. A munka keretében egy 23 térképváltozatból 
álló térképsorozat készült el a régebbi és a közelmúltban elvégzett vizsgálatok során feltárt adatok 
felhasználásával. A térképsorozathoz készítettek egy 45 oldalas magyarázó dokumentumot is. Az 
elkészült anyag rövid összefoglalóját közzétettük az önkormányzat honlapján.  

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. Azóta a területen 
ismét növénytársulások jelentek meg.  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.  
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6. Természet- és tájvédelem 

6.1. 

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

 

 
A védett területen gazdálkodó állattartókkal idén is folyamatos volt a kapcsolattartás a 
természetvédelmi célú területkezelés elősegítése érdekében, valamint a természeti értékek 
felmérése és rögzítése is folytatódott. 2018-ban ennek legfontosabb aspektusa az erdőterületek 
felmérése volt. A következő években esedékes körzeti erdőtervezés során a természetvédelmi 
érdekérvényesítéshez nélkülözhetetlenek lesznek a területről gyűjtött naprakész biotikai 
adatok. A felmérések során több, az erdőterületekhez köthető ízeltlábú faj került elő, továbbá 

madárfajok költőhelyei is 
dokumentálásra kerültek. A 
korábbi intézkedések, a védett 
terület határán kihelyezett 
piktogramok és a széleskörű 
tájékoztatás ellenére is még 
mindig nagy számban fordulnak 
elő a védett területen kutyát póráz 
nélkül sétáltató látogatók, 
veszélyeztetve ezzel az 
élővilágot. A Természetvédelmi 
Őrszolgálat munkatársai minden 
esetben személyesen is felhívják a 
látogatók figyelmét a vonatkozó 
szabályokra. A terület 
természetvédelmi kezelését ellátó 

FŐKERT Nonprofit Zrt. 2018-ban a korábban kihelyezett hatósági táblákat szükség szerint 
pótolta, illetve az év második felében újabb táblákat helyezett ki a védett területen.  
A Fővárosi Önkormányzat a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
hallgatói számára szakmai terepgyakorlatokat tartott, amelyek keretében a résztvevők 
megismerkedhettek az élőhelykezelési munkákkal és azok természetvédelmi jelentőségével. 
Az egyetemi szakmai gyakorlatok szervezése mellett nagy hangsúlyt fektettek a prevenciós 
környezeti nevelésre is. 2018-ban is több ízben került megrendezésre a “Tanösvény program”, 
amely során a természetvédelmi őrök iskolás gyerekekkel járták be a védett területen 
kialakított tanösvény egyes részeit, megismertetve velük a védett értékeket.  
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6.2. 

A Felső-rákosi rétek helyi 
jelentőségű természetvédelmi 
területeinek tulajdoni viszonya-
iról készített nyilvántartás 
naprakészen 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. A nyilvántartás 
kibővül majd a Fővárosi Közgyűlés döntésével a természetvédelmi terület kibővülő 
területeivel. 

6.3. 

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

 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2018-ban 
is hetente több alkalommal végezte a terület ellenőrzését, esetenként a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálattal közösen. A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai szintén közös 
ellenőrzéseket hajtottak végre a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal, de önállóan is ellenőrizték 
a területet. 
A Természetvédelmi Őrszolgálat – a téli időszak kivételével – heti rendszerességgel lovas 
járőrszolgálatot is ellát a területen. Ez a járőrmód alkalmas arra, hogy az őrök a nehezen 
megközelíthető helyeket is bejárhassák, illetve jobb rálátást biztosít a környezetre. Ezen felül 
a lovas őrök példát is mutatnak a területet használó nagyszámú lovasnak a lovaglással 
kapcsolatos szabályok betartását illetően. Az eddigi tapasztalatok alapján a védett terület 
látogatói pozitívan viszonyulnak ehhez a kezdeményezéshez. 

6.4. 

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

 

A területre korábban jellemző volt a hatósági és a tanösvény táblák megrongálása, ez 2018-ra 
szinte teljesen visszaszorult, azonban a védett területre illegálisan lerakott hulladék volumene 
sajnálatos módon jelentős mértékben nem csökkent. 
Az előző évekhez hasonlóan, 2018-ban is folytatódott a védett terület hulladékmentesítése. A 
FŐKERT Nonprofit Zrt. munkatársai tavaly összesen hozzávetőleg 80-100 köbméter szemetet 
gyűjtöttek össze és szállítottak el a Felső-rákosi rétekről.  
Amennyiben intézkedés vált szükségessé, a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai 
jelezték a hatáskörrel rendelkező szerveknek a feltárt problémát.  

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 ki 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. 2018-ban 
elkészült a kerékpárút engedélyezési terve. 
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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 

 Hatósági eljárás során zaj- és rezgésmérésre 2018. évben nem került sor. 

7.2. 

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

 

Az Önkormányzat megbízásából 2018. november 19-én 
kihelyezésre került a Budapest X. kerület, Hang utca 
egyik társasházának 10. emeleti erkélyén egy zajmérő 
műszer, amely egy hétig folyamatosan rögzítette a 
repülési közlekedés okozta zajeseményeket. Az épülettől 
északkeleti irányban kb. 850-900 méter távolságban, a 
Mádi utcával közel párhuzamosan van a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es pályájának egyenes 
meghosszabbítása. Ez a Budapest felől ide leszálló 
(érkező) repülőgépek útvonalának vetülete. Az innen 
felszálló (induló) repülőgépek bal-kanyar esetén a 
házhoz 850-900 méternél közelebb repülnek. A 
zajmérések időszakában 944 repülési művelet zajhatása 
került rögzítésre. A megbízott szakértők a mérési 
pontokon a mérési időn belül észlelt minden repülési 
művelet zajeseményszintjét rögzítették, amely egyes 
esetekben meghaladta a 80 dB értéket is, legnagyobb 
zajeseményszint 88,6 dB volt. A vonatkozó egyenérték 
számítások alapján a mérési eredmények azonban 
határérték (nappal 65 dB, éjjel 55 dB) alatt maradtak. 

7.3. 

Vasúti közlekedésből eredő zaj- 
és rezgésmérés a kerület egyik 
lakossági panaszokkal érintett 
helyszínén 
 
Felelős: Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 Vasúti közlekedés okozta zajmérésre 2018. évben nem került sor. 
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7.4. 

Kerületfejlesztési és beruházási 
egyeztetések, valamint építési 
engedélyezési eljárások során 
különös figyelem fordítása a 
védendő épületek zajvédelmére 
 
Felelős: Építésügyi és 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 kezelői jogkörében kiadott hozzájárulásai minden esetben 
tartalmazzák a zajvédelmi előírásokra történő hivatkozást. A hétvégi zajos munkavégzésre 
kizárólag egyedi esetben, külön polgármesteri engedély alapján adtak hozzájárulást, ez viszont a 
munkák elenyésző részében jelentkezett. 

7.5. 

Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése településrendezési 
eszközökben 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 

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

7.6. 

A Repülőtér területén működő 
Zajvédelmi Bizottságban 
bizottsági tagként történő 
részvétel. 
Kihelyezett Zajvédelmi bizottsági 
ülés megszervezésének kezdemé-
nyezése a repülőtéri zajjal 
érintett lakosság bevonásával, a 
pályazárak idején kialakuló 
helyzet értékelése és akció-
program javaslat kidolgozása 
tárgyában 
 
Felelős: Alpolgármester, Építésügyi 
és Környezetvédelmi Osztály 

 

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 a Kőbányai 
Önkormányzat is delegálhatott egy szavazati joggal rendelkező képviselőt. D. Kovács Róbert 
Antal polgármester úr az újonnan alakuló bizottságba az Önkormányzat részéről Radványi Gábor 
alpolgármester urat delegálta. 2018. évben egy alkalommal tartott ülést a Bizottság, 2018. január 
31-én. A Budapest Airport Zrt.-vel egyeztetéseket folytattunk le, melynek eredményeként a 

Zajvédelmi Bizottság 
munkacsoportja 2018. június 14-
én látogatást tett kerületünkben 
és a lakosság bevonásával 
repülési zajvédelmi kérdésekben 
lehetőséget biztosított 
konzultációra a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskolában. 
A kihelyezett ülésen bizottsági 
tagként részt vett Radványi 
Gábor alpolgármester, Domokos 
Ádám zajszakértő, Kalocsainé 
Rásztóczky Magdolna a 
Budapest XVII. kerület 
képviseletében, és Agócs Zsolt 
Kerületfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint Kis Ferenc, a Budapest Airport Zrt. 
környezetvédelmi vezetője.  
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7.7. 

A Repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése 
érdekében a vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatának 
kezdeményezésével kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatása 
 
Felelős: Alpolgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

 

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) 
2018. június 8-án kelt leveléből értesültünk arról, hogy a Repülőtér repülési pályairányaira új 
műszeres szabvány indulási eljárás (SID) koncepciót dolgoztak ki, mely 2018. augusztus 16-án 
lépett hatályba. (A térképen piros színnel a 2018. augusztus 16-át megelőző útvonalak, zöld 
színnel pedig az új SID útvonalak láthatók.) Az új műszeres szabvány indulási eljárást, valamint a 

bevezetése óta bekövetkezett 
változásokat a Képviselő-
testület a 2018. szeptember 
20-án tartott ülésén 
megtárgyalta. A Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér futópályairányaira 
2018. augusztus 16-i 
hatállyal bevezetett új 
műszeres szabvány indulási 
eljárással kapcsolatos 
kezdeményezésről szóló 
347/2018. (IX. 20.) KÖKT 
határozattal úgy döntött, 
hogy a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-

testülete nem ért egyet a HungaroControl Zrt. által 2018. augusztus 16-i hatállyal bevezetett új 
műszeres szabvány indulási eljárással, és követeli, hogy a HungaroControl Zrt. a 2018. augusztus 
16-a előtti és a jelenlegi repülési irányok felülvizsgálatával alakítson ki olyan eljárást, amelyben 
kedvező széljárás esetén a repülőgépek nem a lakott területek felett közlekednek, valamint 
csökkentik a cargo gépek lakott területek felett történő áthaladását. Továbbá ugyanezen 
határozatban a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium útján, valamint a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-
nél a fentiekre figyelemmel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működése jogszabályi 
környezetének felülvizsgálatát (figyelembe véve a mélyalvási időszakban a repülőgépforgalom 
megszüntetését és a cargo gépek áthelyezését másik repülőtérre), továbbá az indulási eljárásának 
felülvizsgálatát. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a szükséges intézkedéseket 
megtettük, a 2018. október 4-én kelt levelünkben továbbítottuk a HungaroControl Zrt. részére a 
Képviselő-testület határozatát és nyomatékosan kértük őket a repülési irányok felülvizsgálatára 
irányuló intézkedések megtételére. A 2018. október 8-án kelt levéllel megkerestük továbbá az 
Innovációs és Technológiai Minisztériumot, hogy a repülési irányok, valamint a jogszabályi 
környezet felülvizsgálatára irányuló szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
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(folytatás az előző oldalról) 

 

 
Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettese által 
kezdeményezett egyeztetésen 2018. november 27-én az Önkormányzat ismételten megfogalmazta 
a repülési zajt érintő szabályozási és szervezési javaslatait, és nyomatékosan felhívta a figyelmet 
arra, hogy a fennálló helyzet az egészséghez és a környezethez fűződő alapvető jogok sérelmét 
eredményezi, amely azonnali változtatást igényel. Ugyanezen követeléseit erősítette meg az 
Önkormányzat a HungaroControl Zrt. által 2018. december 10-én szervezett egyeztetésen is, ahol 
ismét felszólította a légiforgalmi irányító szervezetet a megfelelő döntések szakmai-tudományos 
előkészítésére. 

A további egyeztetéseink 
alátámasztásához az 
Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 
elkészítette az új műszeres 
szabvány indulási 
eljárással (SID) hátrá-
nyosan érintett kőbányai 
területre vonatkozó info-
grafikát, amely ábrázolja 
az érintett kőbányai 
lakosság mértékét. 
Az 1000 méter alatti le- és 
felszálló repüléssel érintett 
terület lakosságszámát a 
személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból 

lekért adatokból határoztuk meg. Az 1000 méter feletti repüléssel érintett terület 
lakosságszámának meghatározása becsléssel történt. 

7.8. 

Közreműködés a Budapest 
Airport Zrt. által a Keresztúri 
út 164. szám alatti ingatlanon 
üzemeltetett zajmérőállomás 
áthelyezésének 
megvalósításában 
 
Felelős: Alpolgármester, 
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

 

A Budapest Airport Zrt. célul tűzte ki az általa üzemeltetett Budapest X. kerület, Keresztúri út 
164. szám alatti ingatlanon található zajmérőállomás áthelyezését. Önkormányzatunk részéről 
lehetséges javaslati helyszínként felmerült a Budapest X. kerület, Hárslevelű utca 5. szám 
alatti, Kőbányai Hárslevelű Óvoda területe, ezért annak megvalósítása és 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.  
Egyelőre az áthelyezés a SID által bekövetkezett változások miatt felfüggesztésre került 
addig, amíg az átdolgozott, végleges pályairányok kijelölése nem történik meg. 
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7.9. 

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. 

8. Élővilág, táj és épített környezet 

8.1. 

Fakataszter rendszer teljes 
kiépítése a közterületi sorfákra, 
továbbá a parkokra 
 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

7 012 940 
Az Önkormányzati tulajdonú útsorfákat érintő digitalis fakataszter a kerület közel 
kétharmadán már elkészült. A parkok digitalis kataszteri felmérése 2018-ban kezdődött meg, 
az I. ütem felmérése áthúzódik 2019-re. A felmérések jövőre is folytatódnak. 

8.2. 

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

8 001 000 
(az összeg tartalmazza az 

5.1. feladatot is) 

2018-ban a Városüzemeltetési Osztály lebonyolításában két autóbuszmegálló környezete újult 
meg, ahol kiemelt növényágyások és hálós térburkolat készült. A Kőkert Kft. az 
Önkormányzattal kötött külön szerződésekkel a zöldterületeken új hulladékgyűjtőket és 
padokat helyezett ki (14 db), a Gém utcában a fasori sáv egy részét és a Pongrácz úti orvosi 
rendelő melletti zöldterület egy részét helyreállította. 

8.3. 

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

599 440 A fák utógondozása 2018. évben megtörtént, a korábbi években a károsító okozta 
megbetegedés miatt a kiszáradt fák cseréje megtörtént. 
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8.4. 

Faültetési Program folytatása 
 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály és Kőkert Kft. 

Városüzemeltetési Osztály 
19 172 124 

A Kőkert Kft. a 2017. évben megkezdődött faültetést 2018. év tavaszán fejezte be, melynek 
keretében 365 db facsemetét ültetett el a Városüzemeltetési Osztály lebonyolításában. 

8.5. 

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

 A projekt keretén belül 58 db fa pótlásra került. A projekt lezárásra került, így a Kis-Pongrác 
telepet 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-ban 
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. 
6 522 763 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály munkatársai az év során ellenőrizték a fák 
állapotát és megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzés kiterjedt a lakossági 
bejelentésekre és a Városüzemeltetési Osztály jelzéseire is. Az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály hatósági határozatai alapján a Kőkert Kft. a kiszáradt, 
balesetveszélyes fák kivágását folyamatosan végezte, melyek megtörténtét a kerületi 
fakataszterben rögzítették. Balesetveszély esetén elrendelte a tuskómarást is. 2018-ban az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály 249 fakivágásra kötelező döntést hozott, amelynek 
során 405 fa kivágását rendelte el. A kötelezés alapján pótlandó fák száma 472.   



 
19 

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. 2018-ban 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 2018. 
év során rendkívüli esemény nem történt. A tervezett és az önkormányzat felé is jelzett 
erdőgazdálkodási munkák közül kerületünkben a Budapest X. 3D és 4B erdőrészletekben 
elegyarányszabályozó tisztítási munkák és a 4C erdőrészletben tarvágási munkák történtek 
meg. 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 
sétutak 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. 

1 500 000 2018-ban a Kőkert Kft. összesen 195 db rönkmaradvány (kiálló tuskó) marását végezte el. 

8.10. 

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

8 461 361 A Kőkert Kft. lakossági és önkormányzati bejelentés alapján a közvilágítást akadályozó fák 
gallyazását egész évben végezte. 

8.11. 

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

Kőkert Kft. 
1 833 880 

Új eszközök kihelyezése a Kőkert Kft. által a Kéknyelű játszótéren és az Oltó utcai játszótéren 
történt meg. 2018-ban a Városüzemeltetési Osztály lebonyolításában új eszközök nem 
kerültek kihelyezésre, az Óhegy parki és a támogatással érintett 4 db játszótér felújításának 
tervezése készült el. A kivitelezés mindkét esetben 2019-ben kezdődik meg. 

8.12. 

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

Kőkert Kft. 
7 190 838 

A Városüzemeltetési Osztály az általa észlelt meghibásodásokat a Kőkert Kft. felé 
rendszeresen jelezte, akik a játszótereket folyamatosan ellenőrizték. A 4 éves szabványossági 
felülvizsgálat során felmerülő meghibásodások javítását és az általános 
eszközkarbantartásokat a Kőkert Kft. elvégezte. 
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8.13. 

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

 2018. évben új ivóvízkút kihelyezésére nem került sor. 

8.14. 

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

 

A Kőrösi Csoma sétányon található szökőkút mellett párakaput építettek ki 2018-ban is és 
üzemeltették a berendezést a meghatározott időszakban. 
A Kőkert Kft. a vízarchitektúrák vegyi tisztításáról és szükség szerinti javításáról intézkedett.  
A sétányok zöldfelületeit folyamatosan karbantartották. 

8.15. 

Mélytó szökőkútjának 
üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

2 000 000 A Mélytó szökőkút üzemeltetése 2018. évben is folyamatos volt, október hónapban a téliesítés 
megtörtént. A karbantartást (víz, villany) elvégezték. 

8.16. 

Parki öntözővíz-hálózat 
karbantartása 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

9 000 000 
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 

Kőkert Kft. 
5 000 000 

 
Városüzemeltetési Osztály 

318 770 

A parki berendezési tárgyak javítását a Kőkert Kft. végzi. 2018-ban a Színes Kőbánya 
Program keretében a Városüzemeltetési Osztály szervezésében és segítő kivitelezésével a 
Vörösdinka u. – Harmat u. – Kada u. – Mádi u. által határolt lakótelep padjait újították fel 
önkéntes diákok bevonásával. Egyéb parki berendezési tárgyakat (14 db) az Önkormányzattal 
kötött szerződés keretében a Kőkert Kft. helyezett ki. 

8.18. 

Köztéri szemétgyűjtők 
kihelyezése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és 
Városüzemeltetési Osztály 

Városüzemeltetési Osztály 
2 451 735  

 
Kőkert Kft. 
1 500 000 

A Városüzemeltetési Osztály koordinálásával a Kőkert Kft. az Önkormányzattal kötött külön 
szerződés keretében 33 db hulladékgyűjtőt és 14 db kutyaürülékgyűjtőt helyezett ki 2018-ban. 
Urbán tipusú szemetesek és betétek, valamint ceglédi kosarak kihelyezésére került sor. 

8.19. 

Építési beruházások 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. 



 
21 

8.20. 

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

Kőkert Kft. 
5 753 405 

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. 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél 2018. évben nem jelentkezett igény erre. 

8.21. 

Magassági gallyazások elvégzése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. és Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

33 842 367 
 

Kőkert Kft. 
7 470 543 

Kizárólag a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. portfóliójában lévő lakó és nem lakó ingatlanok esetében 
végzett zöldterület karbantartási tevékenységet tartalmazza. Az összegben megjelenik más feladat 
teljesítése is. A felhasznált összeg tartalmaz kaszálást, parlagfűmentesítést, fakivágást, gallyazást 
is. 
A Kőkert Kft. a lakossági jelzések és saját észrevételezéseik, valamint az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály által kiadott határozatok és a Városüzemeltetési Osztály felkérései 
alapján a gallyazási munkákról folyamatosan intézkedett, sok esetben veszélyes fák gallyazását 
végezték el. 

8.22. 

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

 

2018. július 23-tól Budapesten – közterületen és magánterületen egyaránt – a patkányirtást a 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján az RNBH Konzorcium 
Kft. térítésmentesen végzi. A bejelentést követően kollégáik 24-72 órán belül felkeresik a 
bejelentett címet és megteszik a szükséges intézkedéseket. Annak érdekében, hogy a 
szennyvízcsatorna-hálózaton kívül az épületekben és az ingatlanokon is elvégezhessék a 
patkányirtási munkálatokat mindenképpen szükséges az ingatlantulajdonosok segítsége, hogy 
minden területre bejuthassanak. Amennyiben a lakosság patkány előfordulást észlel, azt az RNBH 
Konzorcium Kft.  elérhetőségein (e-mail: patkanyirtasbudapest@gmail.com és telefon: 06 70 364 
6531) a lakosok közvetlenül is bejelenthetik hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 óra között. A köztes 
időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. A lakosság széleskörű tájékoztatása céljából az 
elérhetőségeket az önkormányzat honlapján is közzétettük. 
A beérkezett panaszokat, észleléseket haladéktalanul továbbítottuk a Konzorcium részére, mely az 
elvégzett munkákat visszaigazolta. 

8.23. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

1 687 018 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közterületen nem végez, illetve rendel meg patkány- és 
rovarmentesítést. Kizárólag a porfólióban lévő ingatlanok (lakó és nem lakó ingatlanok) 
tekintetében végzi ezt a tevékenységet. 2018. év folyamán 20 alkalommal történt épületben, illetve 
azok közös területein vagy  lakásokban irtás.A közterületeken lévő patkány észlelések tekintetében 
az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály minden esetben megrendelte a mentesítést. 
Polgármester Úr 2017. évben kereste meg a Budapest Főváros Önkormányzatát annak érdekében, 
hogy az egyre nagyobb mértéket öltő közegészségügyi probléma megoldásához egy komplex, 
átfogó patkánymentesítési program valósuljon meg a fővárosban. A 2018. február 2-án kelt 
válaszlevélben arról adtak tájékoztatást, hogy vélelmezhetően a jelenleg működő 
kártevőmentesítési eljárásrend jól funkcionál. Az ügy fontosságára tekintettel azonban a jövőben 
megvizsgálják annak lehetőségét, hogyan lehetne a főváros egészében még hatékonyabb szintre 
emelni a kártevőmentesítést, ehhez kérve a városüzemeltetés, a rágcsálóirtást végző szakemberek, 
valamint az irtás hatékonyságát ellenőrző Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási szakembereinek véleményét és javaslatait. 

mailto:patkanyirtasbudapest@gmail.com
mailto:patkanyirtasbudapest@gmail.com
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8.24. 

Ebösszeírás lebonyolítása 
 
Felelős:  Építésügyi és Környezet-
védelmi Osztály 

 

Kőbánya területén az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján került 
sor az ebek összeírására a jogszabály által meghatározott 
tartalommal. A települési önkormányzat az összeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat 
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak 
hatékony ellátása céljából. 2018. évben közel 1000 
adatlap érkezett.  Az ebösszeírás határideje 
meghosszabbításra került 2019. február 28. napjáig, így 
összesen 1330 adatlap érkezett. Sajnálatosan az eddig 
beérkezett adatlapok számából arra lehet következtetni, 
hogy az ebtartók jelentős része nem tesz eleget a 
bejelentési kötelezettségnek, amelynek következtében az 
adataink nem fogják tükrözni a tényleges ebtartás 
mértékét a kerületben. Az adatlapok alapján az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály eljár a 
transzponder hiánya esetén, illetve eljárást kezdeményez 

a Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályánál a veszettség 
elleni oltás elmulasztása miatt. 

8.25. 

Tárgyalások kezdeményezése a 
határmenti erdők és környeze-
tük védelembe vételéről a Buda-
pest Főváros Önkormányzatával 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály 

 A Főépítészi Osztály az egyeztetést megkezdte, 2019-ben folytatni szükséges. 

8.26. 

Helytörténeti kutatások lefoly-
tatását követően kapcsolatfelvé-
tel a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeummal a határmenti 
erdőben lévő hadi események 
helyszínei feltárására a baleset- és 
veszélyelhárítás érdekében 
 
Felelős:  Főépítészi Osztály, 
Városüzemeltetési Osztály és  
Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály 

 

A Hadtörténti Intézet és Múzeum még nem küldte meg a korábbi helyszíni vizsgálat 
kidolgozását. 
 
A Főépítészi Osztály az egyeztetést megkezdte, 2019-ben folytatni szükséges. 
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8.27. 

A Felsőrákosi rétek egyes 
területi egységeinek helyi 
jelentőségű természetvédelem 
alá helyezése lehetőségének 
további vizsgálata a 2018. évi 
202. számú előterjesztés 
mellékletében szereplő 2-5. 
számmal jelzett területi 
egységek vonatkozásában  
 
Felelős:  Alpolgármester, 
Főépítészi Osztály, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 
19-i ülésén támogatta annak a Rákos-patak mentén található vizes élőhelynek a helyi 
jelentőségű védett természeti területté nyilvánításának kezdeményezését, amely egyetlen 
Budapesten ismert élőhelye a fokozottan védett lápi pócnak. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 24. § (1) bekezdés b) pontja értelmében 
természeti területet helyi jelentőségű terület esetén a fővárosban Budapest Főváros 
Önkormányzatának Közgyűlése nyilvánít védetté. A védelemre javasolt élőhely hosszútávú 
megőrzése érdekében a Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztálya megkezdte a 
17305 m2-es terület védetté nyilvánításának előkészítését. A Főpolgármesteri Hivatal a 
Törvény 25. § (7) bekezdése értelmében a természeti terület védetté nyilvánításának 
előkészítése során – az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében – 2018. december 
19-én egyeztető megbeszélést tartott. A terület Fővárosi Közgyűlés általi védetté 
nyilvánítására reményeink szerint 2019. évben sor kerül. 

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. 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

33 842 367 
 

Kőkert Kft. 
2 760 397 

2018. május 22-én az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály egyeztető tárgyalást hívott 
össze a társszervek és a kerület rendezett állapotának fenntartásában fontos szerepet játszó 
közszolgáltató cégek bevonásával, amelyen a Kőbányai Közterület-felügyelet, a 
Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály, a Főpolgármesteri Hivatal 
Városigazgatóság Főosztály, a MÁV Zrt., a FŐKERT Non-profit Zrt., a BKV Zrt. részéről az 
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság és a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság 
képviselői vettek részt. 2018. április hónaptól megkezdődött a kerület zöldfelületi állapotának 
felmérése, valamint az előző évben problémát mutató ingatlanok és új, rendezetlen ingatlanok 
feltárása. Összesen 578 db felszólítás került kiküldésre, és 104 alkalommal közigazgatási 
eljárás lefolytatására volt szükség. 6 esetben rendelt el a hatóság közérdekű védekezést, a 
kényszerkaszálások végrehajtására 3 esetben került sor, mivel a többi eljárás esetében 
önkéntes teljesítés történt a kötelezett részéről a határozat közlését követően.  
A 2018. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló részletes tájékoztatót a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2018. november 21-én megtartott ülésén 
megtárgyalta.  
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kizárólag a portfóliójában lévő lakó és nem lakó ingatlanok 
esetében végezte el a zöldterület karbantartási tevékenységeket. Az összegben megjelenik más 
feladat teljesítése is. A felhasznált összeg tartalmazza kaszálás, parlagfűmentesítés, fakivágás, 
gallyazás költségét is. 
 
A Kőkert Kft. 2018-ban is folyamatosan végezte a feladatot (utak melletti kaszálások 
elvégzése szükség szerint). 



 
24 

9.2. 

Környezeti és egészséges 
életmódra nevelés támogatása 
az óvodai nevelésben 
 
Felelős:  Érintett Főosztályok 

 

Az intézmények által megküldött beszámolók 
alapján a környezeti nevelés érdekében tett 
intézkedések a vizsgált óvodák szinte 
mindegyikére jellemzőek. A környezettel való 
ismerkedés az óvodai nevelés egészében 
érvényesülő folyamat. Általa a gyermekek az 
őket körülvevő természeti, társadalmi 
környezetükről olyan tapasztalatokat szereznek, 
amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz 
nélkülözhetetlenek. Az óvodai program 
tudatosan épít a gyermekek életkori jellemzőire, 
a természetben gyökerező és népi 

hagyományápoló tevékenységek érzelemfokozó hatásaira. A következő nemzedék jövője, léte függ 
attól, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel, viselkedéskultúrával rendelkezik, hogyan viszonyul 
a természeti és a társadalmi környezetéhez. Ennek alapozása már kisgyermekkorban megkezdődik. 
Szinte mindegyik intézmény tevékenységei között szerepel a növényültetés, a 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.  

9.3. 

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

 

 
Kerületi intézményeink közül „Zöld Óvoda” címet nyert el 
eddig a Kőbányai Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai 
Kiskakas Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda. 2019. 
évben a “Zöld Óvodák” köre a Kőbányai Zsivaj Óvodával 
bővült. A Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda „Örökös Zöld Óvoda” címet viselhet. A 
Virágos Magyarországért országos versenyben 
többletpontok járnak annak az önkormányzatnak, 
amelyiknél Zöld Óvoda, vagy Ökoiskola működik. 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. 
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9.4. 

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

300 000 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 26. 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. 

9.5. 

Köztéri illemhelyek 
üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

7 216 325 A Kőkert Kft. 4 db közterületi illemhelyet üzemeltetett (takarítás, karbantartás, 
üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök biztosítása) egész évben. 

9.6. 

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

 
Kőkert Kft. 
2 500 000 

A Kőkert Kft. üzemeltetésében lévő 17 db kutyafuttató várta egész évben a kerületi kutyákat 
és gazdáikat. 2018-ban 3 helyen létesített a Kőkert Kft. “kutya WC”-t, amelyek a 
kutyafuttatókhoz vezető útvonalon segítik elő a környezeti tisztaságot. 

9.7. 

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

Kőkert Kft. 
8 300 000 

A futtatók, illetve a kulturált kutyatartás ösztönzésére 2018-ban 14 db új kutyaürülékgyűjtő 
edény került kihelyezésre. Összesen 145 db kutyaürülék-gyűjtő edény üzemeltetési feladatait 
látta el a Kőkert Kft. 

9.8. 

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

25 400 000 A térfelügyeleti rendszert a Kőbányai Közterület-felügyeleten dolgozó munkavállalók 0-24 
órában figyelték 2018-ban. 

10. Kerületszépítési akciók 

  10.1. 

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

Városüzemeltetési Osztály 
10 465 166 

 

2018-ban 2491 pályázat érkezett az akció keretében, és mintegy 60 ezer növény kiosztására 
került sor. A lakossági és intézményi virágosítás nagyon népszerű, növeli a Kőbányán élők 
elégedettségét, javítja a városrész arculatát, javítja a mikroklímát.  
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  10.2. 

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

Városüzemeltetési Osztály 
1 427 925 

A szintén népszerű versenyben 2018-ban 364 helyszínt tekintett meg a szakmai zsűri. Tiszta 
udvar, rendes ház elismerést 176 családi vagy társasház kapott. Tiszta, rendezett Kőbányáért 
7, Virágos Kőbányáért 53 és Legszebb konyhakert elismerést 15 pályázó nyert el. 

  10.3. 

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

 

Az akció évek óta minden évben meghirdetésre kerül. A korábbi időszakban szemetes 
helyszíneken 2018-ban is virágpalánták ültetésére került sor az alábbi helyszíneken:  

• Zsombék utca – Mádi utca sarok,  
• Mádi utca – Harmat köz sarok,  
• Bihari út – Balkán utca sarok, 
• Gutor tér 
• Árkos utca- Takarék utca 

A virágágyások és virágzó cserjék gondozását a Kőkert Kft. folyamatosan ellátta. Az utóbbi 
időszakban sajnos a lakossági részvétel minimális volt. 

  10.4. 

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

 

 
Az Önkormányzat 2018-ban is részt vett a Virágos 
Magyarország országos környezetszépítő versenyen, 
amelyben ez évben ismét díjat kapott. A Magyar 
Turisztikai Ügynökség − a verseny fő szervezője − 
elismerését és Magyarország Legszebb Főteréért járó 
díjat adományozta Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 
Önkormányzatának az Újhegyi sétány kiemelkedő 
színvonalú fejlesztéséért és a felújítás minőségéért. 
A díjátadó ünnepséget Nagykőrös Önkormányzata 
rendezte meg. 
 
 
 

  10.5. 

Főutak mentén virágkosár 
elhelyezése és üzemeltetése 
 
Felelős:  Kőkert Kft. 

16 865 867 

Az egynyári ágyásokba virágok ültetését, valamint kétnyáriak ültetését a Kőkert Kft. saját 
munkaerővel végezte el. 
A virágkosarak és a virágpiramisok kiültetése és gondozása folyamatos volt, és ezek egész 
évben üde színt varázsoltak a kerület közterületeire. 
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  10.6. 

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

 Az eseményre programtorlódás miatt nem került sor. 

10.7. 

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

 Az eseményre programtorlódás miatt nem került sor. 

 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. 
500 000 

 
Városüzemeltetési Osztály 

251 460 
(az összeg tartalmazza a       
2. 1. pontban foglaltakat 

is) 

2018-ban a Föld Napja akcióban 4 helyszínen a lakossággal, és 8 iskola, továbbá a 
Büntetésvégrehajtási Intézet részvételével cca. 60 m3 illegálisan lerakott hulladék 
összegyűjtése és elszállítása történt meg. A programhoz szükséges eszközöket a Kőkert Kft. 
biztosította. Az iskolák tanulói az iskola környezetét tették rendbe. Az iskolák egynyári 
virágot kaptak. A hulladék egy részét a Kőkert Kft., az erdőterületekről a Pilisi Parkerdő Zrt. 
szállította el. A hulladékgyűjtésben a XVIII. kerületi lakosok közül is voltak résztvevők, akik 
az Álmos utcai erdő megtisztításában segítettek. Ígéretük szerint a jövőben is bekapcsolódnak 
a kőbányai akcióba. 

 10.9. 

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

Városüzemeltetési Osztály 
171 323 

(az összeg tartalmazza a       
2. 1. pontban foglaltakat 

is) 

 
A Madarak és Fák Napja akció során művészeti pályázat 
került kiírásra óvodák és iskolák részére. 111 db 
pályamű érkezett be 10 intézményből. A legjobb 
pályázatok rajzeszköz jutalomban részesültek, a 
pályamunkákból kiállítás volt a Kőbányai Kőrösi Csoma 
Sándor Kulturális Központban. A téli madáretetés 
népszerűsítése érdekében már három helyszínen van 
nagyméretű madáretető, a Kőkert Kft. és a Kőbányai 
Horgászegyesület adagolja az eleséget, de természetesen 
a lakosságnak is van lehetősége a madáretetésre, amelyet 
tájékoztató táblák is segítenek. A Kőbányán található 
különlegesebb fákra vonatkozó tájékoztató táblák 
gyártása, kihelyezése áthúzódik 2019-re. 
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10.10. 

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

 A programhoz 5 éve csatlakozott az Önkormányzat. 2018-ban 15 konyhakert kapott a helyi 
versenyben elismerést. 

  10.11. 

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

Kőkert Kft. 
450 000 

 
A Cikk Egyesület 2018-as ilyen jellegű tevékenysége nem igényelt újabb szakmai támogatást. 
A Kőkert Kft. az iskolák részére eszközöket (szerszámok, kesztyűk, zsákok) biztosított. 
Cserjéket, sziklakerti növényeket és kétnyári virágokat adtak át részükre. A keletkezett 
hulladékokat elszállították. 

  10.12. 

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

Kőkert Kft. 
3 700 000 

 
Városüzemeltetési Osztály 

251 460  

A Pilisi Parkerdő Zrt. minden évben, így 2018-ban is tevékenyen részt vett a kőbányai erdők 
Föld Napján tartott takarítási munkáiban, az erdőkben összegyűjtött hulladékot a Zrt. saját 
költségén szállította el. Márciusban ezen kívül egy önálló, lakossági takarítási nap is 
megszervezésre került.  
2018-ban a Régi vám utca és Pilisi út melletti zöldfelület rendbetétele kapott nagyobb 
hangsúlyt, a Kőkert Kft. a szükséges gallyazásokat, űrszelvény biztosítást, útpadka tisztítást és 
a keletkezett hulladékok elszállítását elvégezte.  

11. Energiagazdálkodás 

11.1. 

Energetikai célú pályázatok 
készítése 
 
Felelős:  Jegyzői Főosztály 

 2018-ban energetikai célú pályázat nem került benyújtásra. 
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11.2. 

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

 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

811 282 362  

 
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2018-ban a Keresztury Dezső Általános Iskola homlokzati 
hőszigetelését és nyílászáró cseréjét, valamint az Újhegyi sétányon található Csodafa Óvoda és 
Gyermeksziget Bölcsőde homlokzati hőszigetelését és a Kerepesi úti orvosi rendelő déli 
homlokzatának árnyékolói felszerelését végeztette el. Továbbá a Gyermeksziget Bölcsődében a 
konyha és a mosoda szellőzését felújították, a Csodapók Óvoda új tetőszigetelését végezték el az 
energetikai előírásoknak megfelelő hőszigeteléssel. 
A Füzér u. 32. szám alatti ingatlan épületszigetelését (bruttó 13 275 000 Ft), fűtési rendszerének 
felújítását (bruttó 61 560 000 Ft) és világítási rendszerét (bruttó 33 275 000 Ft) szintén elvégezték. 
A Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő épületszigetelése (bruttó 36 235 000), fűtési 
rendszerének (bruttó 15 645 000) és világítási rendszerének (bruttó 30 466 000) felújítása szintén 
megtörtént. 

11.3. 

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

 2018. évben ilyen jellegű munka nem vált szükségessé. 

11.4. 

A kerületben az illegális 
áramvételezések folyamatos 
feltárása 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

236 624  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 11 db ingatlanon ellenőrizte az illegális áramvételezést és indokolt 
esetben a szükséges intézkedéseket megtették.  
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11.5. 

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

10 850 728 
2018. évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 28 db lakásban cserélt nyílászárót a méltányossági 
nyílászárócsere program keretén belül. Ezen felül a felújított lakásokban – ahol régi típusú 
nyílászáró volt – a nyílászárók cseréjét elvégezték a teljes felújítás keretén belül. 

11.6. 

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

 Az elmúlt évben 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. 
A Budapest X. kerület, Fehér u. 1/B házszámú, 39206/22 helyrajzi számú ingatlanon 2018-
ban új hőközpontra adtunk építési engedélyt, amely a BKV Vasúti Járműjavító Kft. 
telephelyén termálhő igénybevételével fogja a jelentkező fűtési igényeket ellátni. A 
geotermikus rendszer alapját egy termelő és egy visszasajtoló kút adja majd. A kivitelezés 
folyamatban van. 

12. Környezet-biztonság 
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12.1. 

Síkosságmentesítési feladatok 
elvégzése, hatósági ellenőrzése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., Kőkert Kft.,  Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

24 123 448 
 

Kőkert Kft. 
2 500 000 

A feladat elvégzését a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
portfóliójában lévő lakó és nem lakó ingatlanok 
esetében a takarítás költségsor tartalmazza. Az összeg 
átalánydíjas, mely díj tartalmazza a lakó és nem lakó 
ingatlanok közös területeinek takarítását, 
síkosságmentesítését, hulladéktároló edények 
mozgatását, tisztítását, izzócserét stb. 
 
A Kőkert Kft. az útszóró anyagot beszerezte, a 
síkkosságmentesítési feladatokat folyamatosan kézzel 
és géppel végezte. 
 
Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály az érintett 
időszakban ellenőrizte, hogy az ingatlantulajdonosok a 
síkosságmentesítési feladataiknak eleget tettek-e, 
szükség esetén felhívást küldött. A járdák hó- és 
síkosságmentesítésére felhívást tettünk közzé. 
 

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. 

107 147 218 A területre vonatkozóan a költségek összesen nettó 84 367 888 forintot tettek ki, ez 
teljeskörűen lefedte a Gergely-bányával kapcsolatos feladatok elvégzését. 
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13.3. 

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

123 582 088 

2018-ban az alábbi feladatokat végezte el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.: 
- Bánya utca 37. szám alatti pincerendszerben karbantartási feladatok ellátása,  
- S1 térvilágítás javítása,  
- Maláta szárító épület tetőjavítási munkái,  
- 8. épület helyiségeiben födém statikai megerősítése,  
- Dréher villa elektromos karbantartási munkái, valamint új pince lejáró kialakítása és építése, 
- Halom utca 42. szám alatti kamerarendszer felújítása,  
- Bánya utca 37. szám alatti víznyomócső felújításának tervezése. 

13.4. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

20 640 045 

A földalatti üregrendszerrel kapcsolatban a bányahatóság által 2013-ban előírt vizsgálatok 
folyamatosan zajlanak. Emellett – a szakértői vizsgálatok alapján − 2018-ban elvégezték a 
123. számú pinceág boltozat megerősítését (bruttó 13 738 320 forint). 
A rendszeres negyedéves vizsgálati bejárásokon a Városüzemeltetési Osztály részt vett, a 
szükséges intézkedések megtörténtek. 

13.5. 

Sportligettel kapcsolatos 
fejlesztések tervi előkészítése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

10 572 750 

A Képviselő-testület által 2016-ban elfogadott Szabályozási terv alapján a 2017-ben kiírt 
tervezési pályázatot a PERFEKTUM Mérnöki Kft. nyerte el, akik a tervezést 2017. július           
21-én kezdték meg. A fejlesztéshez szükséges koncepció és az engedélyes tervek elkészültek, 
a hatóságok az engedélyeket kiadták, a kiviteli tervek leadása folyamatban van. A szerződéses 
összeg (bruttó 17 621 250 forint). 

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 is megkapunk. 2018-ban csak az EGIS 
Gyógyszergyár 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. 
2018. évben a Hatósági Osztály 35 ipari telepet, 135 kereskedelmi egységet, 13 szálláshely-
szolgáltatást ellenőrzött. 
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13.8. 

A pincerendszer nyilván-
tartásának vezetése 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. és Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.  

7 933 772  

2018. áprilisában a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adatkéréssel kereste meg 
Hivatalunkat a Budapest X. kerület területén előforduló földalatti objektumok térképi 
nyilvántartásának elkészítésével kapcsolatban. Az általunk ismert pincerendszerek tulajdonosai 
körében 2012. évben felmérést végeztünk, amely során begyűjtött adatokból egy nyilvántartást 
készítettünk. Az adatbegyűjtés során kitöltött adatlapokat és helyszínrajzokat továbbítottuk 
részükre és egyben kértük, hogy amennyiben a pincetérképek geoinformatikai feldolgozása 
elkészül, úgy az adatbázis és a térképek elérhetőségét biztosítsák számunkra.  
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a karbantartási munkák keretén belül rendszeresen ellenőrizte és a 
szükséges beavatkozásokat elvégezte a gyorsszolgálati és karbantartási munkákon belül (a 
gyorsszolgálat ráfordítási összege szerepel a 13.3. pontnál). 

13.9. 

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

2 584 450 
Az Óhegy park alatti földalatti üregrendszerrel kapcsolatban a bányahatóság által 2013-ban 
előírt vizsgálatok folyamatosan zajlanak.(Részletesebben a 13.4. pont tartalmazza. Ez az összeg 
ott is szerepel.) 

14. Közlekedés 

14.1. 

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

 A programsorozattal kapcsolatos pályázati feladatokat a Jegyzői Főosztály végezte, az események 
gyakorlati lebonyolítója a Kőbányai Torna Club volt. 

14.2. 

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

Kőkert Kft. 
1 650 000 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály a fák gallyazását rendelte el, illetve a 
Városüzemeltetési Osztály folyamatosan jelezte 2018-ban is a Kőkert Kft. felé a közutak 
űrszelvényébe belógó, a biztonságos közlekedést akadályozó növényzetet és egyéb 
akadályozó tényezőket, amelynek eredményeként  a Kőkert Kft. a fák gallyazásáról 
intézkedett. 
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14.3. 

Isaszegi kerékpáros emléktúra 
következő évre való 
megszervezése 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 
2018. április 7-én  a Mozdulj 
Kőbánya! rendezvénysorozat 
keretében az Önkormányzat a 
Kőbányai Torna Club és a 
Vuelta Sportiroda 
közreműködésével ismét 
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 
közel 60 kilométeres táv 
biztonságáról képzett kerékpáros 

túravezetők és rendőri kíséret gondoskodott. Pécelen egy kis pihenővel és frissítővel várták a 
szervezők a résztvevőket. Az idei évben rekordszámú, 483 fő nevezte magát a rendezvényre. 
 

14.4. 

A közműnyilvántartás 
figyelemmel kísérése az E-
Közmű rendszerben 
 
Felelős: Városüzemeltetési 
Osztály 

 Az E-Közmű rendszert a kezelői hozzájárulások és egyéb kezelői feladatokhoz rendszeresen 
figyelemmel kísérjük. 

14.5. 

Járdafelújítás 
 
Felelős: Városüzemeltetési Osztály 
és Kőbányi Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

94 886 775 

A járdafelújítások a vezetői döntések alapján, a műszaki észrevételek figyelembevételével 
valósultak meg. A feladat előkészítésében a Városüzemeltetési Osztály együttműködik a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.-vel. 
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a feladatot két részben valósította meg 2018-ban.                                                                        
I. A közutak melletti rossz minőségű járdák, illetve járdaszakaszok felújítását valósították meg. 
Ennek keretében a Sibrik Miklós út (páros oldal Sörgyár utca − Maglódi út, Sörgyár utca – Mádi 
utca), a Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám mögötti belső út, a Hárslevelű utca (páratlan oldal 
Szellőrózsa utca – Legényrózsa utca között), a Horog utca (páros oldal Fokos utca – Bihari utca 
között), a Kada köz (Harmat utca – iskola főbejárat között), a Mádi utca (páros oldal Gitár utca – 
lakótelep bejárat), a Szlávy utca (páros oldal Száraz utca – kutyafuttató) és a Mongol utca 
(páratlan oldal a 27. szám − Kelemen utca között) egy-egy szakasza újult meg. 
II. A parki járdák felújítása. Az Óhegy parkban 2016-ban megkezdett járdafelújítási munkák 
utolsó ütemeként a még felújításra nem került, rossz állapotú járdák átépítését valósították meg. 
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14.6. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

858 072 345 
 

2018-ban 4 nagy helyszínen zajlott útfelújítás, útépítésre nem került sor. Összesen mintegy                  
56 450 m2 aszfalt-burkolat újult meg. 
I. Újhegyi lakótelep belső utak IV. ütem                                                                                                  
A 2015-ben megkezdődött belső utak felújítási munkáinak IV. ütemeként a Harmat utca és 
Újhegyi sétány és Mádi utca és Sibrik Miklós út által határolt terület belső útjainak és parkolóinak 
(tervvel rendelkező) felújítását végezték el. 
II. Gyakorló utcai lakótelep útfelújítása I. ütem                                                        
A lakótelep teljes felújítását két ütemben, két év alatt tervezték megvalósítani. 2018-ban az I. ütem 
(Fehér úttól a Gyakorló utca 30. szám alatti ingatlan vonaláig a lakótelep páros oldalán) aszfalt 
felületeinek bontására és építésére került sor.  
III. Lavotta utcai lakótelep parkoló kialakítása és útfelújítása                                                                                                                                                                     
Az elöregedett aszfalt felületek felújítása, valamint 26 új és 29 db legalizált többletparkoló 
kialakítása a Harmat utca és Sibrik Miklós út és Mádi utca és Lavotta utca által határolt területen 
belül. Az I. ütem során a Lavotta utcai oldal, a Szentimrey utca folytatásának tekinthető utca, a 
Mádi utca 165-171. szám előtt, valamint a Harmat utca 158-164. számú épületek környezete újult 
meg.  
IV. Kápolna utca 3-19. számú társasházak burkolt felületeinek rendezése                                         
A megújult Kápolna utcai úton és járdán belül az épületek melletti területek és balesetveszélyes 
lépcsők felújítása, kertépítészet és automata öntözőrendszer kiépítése megtörtént. A munkák során 
növelték a parkolóhelyek számát, valamint két Kápolna utcai terület is díszburkolatot kapott. Sok 
helyen teljes szerkezetű átépítésre volt szükség és a támfalakat is javítani kellett. Az épületek 
mögötti (Román utca felőli) részén pedig a meglévő parkolók kaptak új burkolatot. 
Az útfelújítások a vezetői döntések alapján, a műszaki észrevételek figyelembevételével 
valósultak meg. A feladat előkészítésében a Városüzemeltetési Osztály együttműködik a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt-vel. 

14.7. 

Kerepesi út – Fehér út – 
Gyakorló utca – Hatház utca 
által határolt területen 
fizetőparkolási övezet 
üzemeltetése (I. parkolózóna) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

117 508 533 
(Ez az összeg tartalmazza 
mindkét parkolási zóna 
üzemeltetési kiadásait) 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2018. évben az övezetben 
továbbra is 1550 fizető 
parkolóhelyet üzemeltetett és 
1312 parkolási hozzájárulást 
adott ki. 
A parkolóautomatákból 
17 528 110 forint, a 
mobilparkolásból 23 068 116 
forint bevétel keletkezett. 
Parkolási hozzájárulásokból, 
pótdíjakból, fizetési 
meghagyásokból, 
végrehajtásokból és 

parkolókártyákból származó bevétel 32 582 737 forint volt (nem lehet szétbontani zónánként). 
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14.8. 

Üllői út – Ceglédi út – Bihari 
utca – Balkán utca – Somfa köz 
– Zágrábi utca – Gém utca – 
Fogadó utca – Száva utca által 
határolt területen 
fizetőparkolási övezet 
üzemeltetése (II. parkolózóna) 
 
Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

Költségét a 14.7. pontban 
megjelölt összeg 

tartalmazza 

 
A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 2018. évben az övezetben 
továbbra is 1200 fizető 
parkolóhelyet üzemeltetett, 
valamint 1164 parkolási 
hozzájárulást adott ki. 
A parkolóautomatákból 
10 687 620 forint, a 
mobilparkolásból 19 503 807 
forint bevétel keletkezett. 
Parkolási hozzájárulásokból, 
pótdíjakból, fizetési megha-
gyásokból, végrehajtásokból 

és parkolókártyákból származó bevétel 32 582 737 forint volt (nem lehet szétbontani 
zónánként). 

14.9. 

II. parkolózóna kiterjesztésének 
vizsgálata 
 
Felelős: Főépítészi Osztály 

 

A Főépítészi Osztály a vizsgálatot elvégezte, a Képviselő-testület az erről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és döntést hozott arról, hogy a parkolózóna kiterjesztésére javaslatot tesz a 
Budapest Főváros Önkormányzatának. Budapest Főváros Önkormányzata még nem hozott 
döntést. 

14.10. 

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

Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. 

2 064 766 
 

Az útellenőr észlelése és lakossági bejelentések alapján az utcanévtáblák pótlására, 
kihelyezésére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé a Városüzemeltetési Osztály intézkedett. 
2018-ban az utcanév és egyéb tájékoztató táblák kihelyezése és pótlása minden bejelentett 
helyszínen megtörtént. 
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15. Környezetvédelmi irányítás az Önkormányzatnál 

15.1. 

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

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezeti hatásvizsgálati eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kerületi fejlesztések esetében a 
Kormányhivatal előzetes hatásvizsgálati eljárást folytat le, amely eljárásban környezetvédelmi 
hatóságunk is közreműködik. Az eljárások során minden esetben kinyilvánítjuk a 
fejlesztésekkel kapcsolatos véleményünket, a KVSZ vagy Szabályozási Tervek vonatkozó 
előírásait, illetve a helyi viszonyokra jellemző tényeket. 2018-ban előzetes vizsgálati eljárás 
folyt a Gyömrői út 76-80. szám alatti ingatlanon működő cég nem veszélyes hulladékok 
országos gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása 
ügyében, a Budapest X. kerület, 39206/22 helyrajzi számú ingatlanra tervezett hévíztermelő és 
visszasajtoló kútjainak létesítésére vonatkozóan, a Robert Bosch Kereskedelmi Kft. által 
tervezett „Bosch Campus 2 Budapest X. kerületben” beruházás megvalósítására vonatkozóan, 
a Hungaropharma Zrt. által a Budapest X. kerület, 42544/21 helyrajzi számú ingatlanon 
tervezett BLK II jelű csarnoképület és irodaház létesítésére vonatkozóan, a „Hungexpo” 
rendezvényközpont revitalizációjához kapcsolódó parkoló létesítése ügyében, valamint a 
Harmat utca 22. szám alatti ingatlanon tervezett lakópark építésére vonatkozóan.   

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. 
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15.4. 

A környezeti információk 
közzététele az önkormányzati 
honlapon 
 
Felelős: Érintett Főosztályok 

 

 
Az Önkormányzat honlapján a 
Nyilvánosság/Környezetvédelem menüben közzétettük a 
patkánymentesítés, az elhullott állatok elszállítása, az 
ingatlan és ingatlan előtti közterületek gondozásával 
kapcsolatos feladatok, a síkosságmentesítési feladatok, a 
településgeológiai kutatás összefoglalója, továbbá a 
Környezetvédelmi Program teljes terjedelmű anyagát. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatója alapján a Kőbányán 
található erdőterületeken végzett munkákról az 
önkormányzat honlapján informáltuk a kerület lakosságát. 
Hasonló módon minden környezetszépítő és jeles naphoz 
tartozó esemény részletes programja, felhívása megjelent a 
honlapon. 
 
 
 

15.5. 

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

 

Az Önkormányzat céljai között mindig is kiemelt szerepet kapott a kulturált és vonzó 
városkép kialakítása, a kerületben élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a 
környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése. Ezen célok elérésére nélkülözhetetlen a 
kerületi pályázatok kiírása, illetve a lakosság bevonását ösztönző programok lebonyolítása. A 
pályázatokat igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a lakosokkal, intézményekkel, 
amelynek érdekében az Önkormányzat honlapján, újságokban megjelentettük őket.  A 
kerületet érintő, kiemelt problémákról – az éves közmeghallgatáson felül – lakossági 
fórumokat, megbeszéléseket szerveztünk, 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 kiadványok előkészítésekor 
háttérinformációkkal szolgált. 
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