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I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) 

pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal 

tevékenységéről. 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a 2020. 

évben is ellátta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) és szervei, a Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester és a jegyző 

feladatkörébe tartozó ügyek és döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  

 

A Hivatal a tevékenységét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (XI. 9.) jegyzői utasításban meghatározott 

szervezeti keretek között látja el. Az önkormányzati és a jegyzői államigazgatási feladatok széles 

spektrumára tekintettel a feladatellátás a Hivatal szervezeti egységeinek feladatköre szerinti 

bontásban kerül bemutatásra. 

 

A Hivatal 2020. évi tevékenységével kapcsolatban megjegyzendő, hogy természetesen a Hivatal 

munkavégzésében is meghatározó volt a koronavírus-járvány. A veszélyhelyzet és a járványügyi 

védekezés számos többletfeladatot keletkeztetett, a Hivatal feladata volt az önkormányzati ellátás és 

az önkéntes segítői rendszer megszervezése és működtetése, továbbá a veszélyhelyzet során alkotott 

kivételes jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő intézkedések és eljárásrendek előkészítése, 

valamint a helyi járványügyi szabályok előkészítése és végrehajtása. A Hivatal munkatársai 

koordinálták a veszélyhelyzetben szükséges szállítási, ellátási és takarítási, fertőtlenítési feladatokat, 

azok ellenőrzését folyamatosan kapcsolatot tartva a népegészségügyi hatósággal, a 

katasztrófavédelmi szervekkel és a szállítókkal. Ezen különleges körülmények az állandó feladatok 

ellátásában is éreztették jelentős hatásukat, ami különösen a járványügyi szervezési és speciális 

kapcsolattartási szabályok érvényesítését jelentette. A Hivatal feladatellátása ugyanakkor a járvány 

legsúlyosabb időszakában sem szünetelt, a távmunka és a feltétlenül szükséges esetekben a 

különleges óvintézkedésekkel biztosított személyes kapcsolattartás biztosította a közszolgáltatások 

és a hatósági feladatok maradéktalan ellátását. A veszélyhelyzet miatt – elsősorban a költségvetés 

elővigyázatos kezelése érdekében, tartalékok képzése miatt – elhalasztott, főként felhalmozási 

kiadások a feladatellátást nem veszélyeztették. 
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A 2020. évben a Hivatalban az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a törvényes működés 

tekintetében. Az ellenőrzést lezáró jelentés nem állapított meg jogszabálysértést, valamint 

intézkedési terv készítését előirányzó megállapítást nem tett. 

 

A Hivatal a 2020. évben a feladatokat többségében határidőre, jó színvonalon, a központi és a helyi 

jogszabályoknak megfelelően végezte az alábbiakban részletezettek szerint.  

 
A Hivatal Jegyzői Főosztályának 2020. évi munkáját részletesen, szervezeti egységenként az 

alábbiak szerint mutatom be. 
 

Informatikai és Iratkezelési Osztály 

 

Az Osztály a tevékenységi köréből adódóan a folyamatos ellátást igénylő, vagy időszakosan, de 

rendszeresen jelentkező feladatok mellett 2020-ban számos új fejlesztést hajtott végre vagy 

működött közre azok végrehajtásban. A tervezett beruházásokon, fejlesztéseken túl a járványügyi 

veszélyhelyzetből fakadóan jelentős mennyiségű feladat hárult az Osztályra a távoli 

munkavégzéshez szükséges technikai feltételek megteremtése, iratkezelési folyamatok 

megváltoztatása kapcsán. 
 

Folyamatos feladatok 
 

A Hivatal, valamint az intézmények elektronikus információs rendszereinek üzemeltetése, a napi 

felhasználói munka informatikai támogatása mellett kiemelt az Osztály feladatait széles körben 

lefedő alkalmazás, az önkormányzati ASP rendszer üzemeltetése, melynek a tenant adminisztrátori 

feladatait (felhasználó- és jogosultságkezelés), a használatához szükséges technikai feltételek 

megteremtését (kártyaolvasók, tanúsítványok kezelése) az informatikusok biztosították.  
 

Az informatikai és kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó statisztikai kimutatást a 

következő táblázat mutatja be: 
 

Feladat 2018 2019 2020 

Megsemmisítésre elszállított, 

selejtezett IT eszközök 
328 269 110 

Felhasználásra kiadott aktív 

munkaállomások 
230 256 69 

Vezetékes telefonrendszerrel 

kapcsolatos problémák kezelése 
138 75 54 

Ügyfélhívó rendszer paraméterei 

beállításának, valamint a problémás 

bejelentések kezelése 

65 77 51 

ASP tanúsítványok megújítása, 

telepítése 
230 256 264 

E-személyi olvasó telepítése 230 275 41 

ASP rendszer felhasználói 

problémák kezelése  
437 279 158 

 

Az iratkezelési szakterület kollégái a napi iratkezelési, postázási, iktatásszervezési feladatokon túl 

biztosították a hivatali és intézményi ügyintézők számára az ASP Irat Szakrendszer használatához 

szükséges támogatást. Az iratforgalmat az egyes szervezeti egységek feladatellátása körében 

mutatom be. 
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Fejlesztések 
 

A 2020. év legjelentősebb informatikai fejlesztése a teljes redundanciát biztosító Cluster szerver és 

mentési rendszerszoftver üzembe helyezése volt. Ezzel lehetőség nyílt az elavult fájlszerver, 

valamint a szigetszerűen működő kiszolgálók számának jelentős csökkentésére, centralizált 

felhasználói és eszközkezelésre, továbbá az elektronikus levelezést biztosító Exchange szerver 

duplikálására is. Az új szerverkörnyezet használatához szükséges módosításokat, adatmásolást 123 

munkaállomáson sikerült elvégezni az év folyamán. 

 

Kisebb léptékű fejlesztés a Kőbányai Közterület-felügyelet konténerirodái informatikai 

infrastruktúrájának megvalósítása, valamint a Hivatal első és harmadik emeletén lévő informatikai 

helyiségek optikai összeköttetésének megvalósítása. 

Megkezdődött két nagyobb fejlesztés előkészítése is az évben. Az egyik a Hivatalt, illetve az 

intézményeket érintő vezetékes telefon- és internet szolgáltatás korszerűsítését célzó közbeszerzési 

eljárás előkészítése és lebonyolítása, továbbá a 2. emeleti képviselő-testületi tanácskozó terem 

kialakítása, melyhez kapcsolódóan az új audio- és vizuáltechnikai, kamera- és szavazórendszer 

tervezésével kapcsolatos feladatokat láttak el az informatikusok. 

 

Kiemelt fejlesztési cél volt 2020-ban is a folyamatok, ügymenetek minél szélesebb körű 

digitalizálásának megvalósítása, a papírfelhasználás visszaszorítása. Ezen cél érdekében több 

helyen másodlagos monitorok kerültek telepítésre. Megkezdődött a Hivatalban és az 

intézményekben a számlák digitalizálása, az elektronikus aláírások használatának további 

kiterjesztése, amelyet a járványügyi veszélyhelyzet miatt elrendelt távoli munkavégzés jelentősen 

felgyorsított. 
 

 2018 2019 2020 

Nyomatkészítő eszközök  84 86 84 

Másodlagos monitorok 0 0 53 

Elektronikus aláírás 

igénylések száma 

81 0 68 

 

 

 

Járványügyi veszélyhelyzetből adódó feladatok 
 

Informatikai és iratkezelési szempontból a 2020. év legnagyobb kihívása a kihirdetett 

veszélyhelyzet kapcsán elrendelt távoli munkavégzés feltételeinek megteremtése volt mind 

technikai, mind ügyvitel-szervezési oldalról. A megváltozott munkakörülmények kapcsán a 

következő intézkedések történtek: 

- készleten lévő eszközök (notebookok, SIM kártyák, mobil stickek stb.) kiadása, hordozható 

eszközök beszerzése, dolgozók saját tulajdonú eszközein a szükséges biztonságos környezet 

megteremtése; 

- VPN tanúsítványok tömeges előállítása, telepítése; 

- távoli asztal elérést biztosító szoftver beszerzése a távoli segítségnyújtás biztosítása 

érdekében; 

- csoportmunka, csoportos kommunikáció biztosításához a Microsoft Teams szoftver 

bevezetése; 

- a megnövekedett adatforgalomhoz igazodóan az adattároló kapacitások rendelkezésre 

állásának folyamatos felügyelete, kapacitások bővítése; 

- a számlák digitalizálásának, a hiteles másolatkészítés rendjének, technikai környezetének 

kialakítása; 

- a szerződések, megrendelők, egyéb dokumentumok elektronikus formában történő 

hitelesítéséhez minősített elektronikus aláírás és időbélyegző szolgáltatás beszerzése, a 
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tanúsítványok kiosztásának koordinálása és a munkatársak által használt eszközökre történő 

telepítése, konfigurálása e-Kat, majd Adobe Acrobat rendszerben; 

- a kiadott eszközök dokumentálása, az informatikai nyilvántartás kiegészítése az otthoni 

munkavégzéssel kapcsolatos adatokkal. 
 

Otthoni munkavégzésre kiadott laptopok 105 

Előállított VPN tanúsítványok száma 65 

Kiadott mobil stickek 6 

Kiadott SIM kártyák 54 

Dolgozók tulajdonában lévő, otthoni 

munkavégzésre felkészített laptopok 

70 

 

Jogi Osztály 

 

A Jegyzői Főosztály Jogi Osztályának kiemelt feladatát képezi többek között a képviselő-testületi és 

bizottsági előterjesztések jogi szempontból történő ellenőrzése, véleményezése, valamint az egyes 

bizottsági üléseken a törvényesség biztosítása. 

 

A Jogi Osztály eljár a behajtási céllal a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által átadott tartozás 

ügyében. 2020-ban a Jogi Osztályon újonnan indult követelésérvényesítési eljárások alapját 

nagyrészt a köztemetési költségtartozásokból, illetve egyéb kárigényekből eredő hátralékok 

képezték. 

 

A behajtásra átadott ügyek száma 2018. december 31-én összesen 138 ügyet jelentett, amelyek 

követelésállománya összesen 115 344 382 Ft volt, az azokra érkezett bevétel 40 747 424 Ft. 

 

A korábbi években behajtásra átadott ügyek pénzügyi nyilvántartása (követelésnyilvántartás) 2019. 

január 1-jétől átalakult. Erre figyelemmel a jelenleg folyamatban lévő ügyek tekintetében az 

alábbiak szerint alakultak az éves bevételek 2020. december 31. napjáig. 
 

Követelés jogcíme 

2019 2020 

Intézke-

désre 

átadott 

ügyek 

(db) 

Követelés 

összege  

(Ft) 

Összes 

befizetés 

(Ft) 

Intézke-

désre 

átadott 

ügyek 

(db) 

Követelés 

összege  

(Ft) 

Összes 

befizetés 

(Ft) 

Önkormányzati 

támogatás: 
19 17 299 159 3 726 0956 20 18 299 168 7 619 314 

Helyi támogatás: 3 241 911 78 118 2 255 728 129 375 

Perköltség: 7 941 252 191 613 6 991 913 - 

Kötbér, bírság, 

kártérítés: 
1 121 500 - 6 4 284 063 3 344 019 

Bérletidíj-tartozás: 5 14 562 354 65 693 5 14 562 354 12 307 

Használati díj: 1 9 410 992 - 1 9 410 992 - 

Közüzemi díj: 4 35 911 366 - 4 35 911 366 16 629 

Köztemetési 

költség: 
36 4 971 361 - 48 6 844 068 2 183 247 

Munkáltatói 

kölcsönkövetelés: 
0 - - 4 1 416 327 644 672 

Egyéb fizetési 

kötelezettség: 
4 606 100 - 3 244 995 - 

Összesen: 80 84 065 995 4 061 520 121 92 220 974 13 919 563 
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2020. évben az egyes 

főkövetelésekkel 

összefüggésben 

felmerült járulékos 

követelések jogcíme 

Felmerülés 

gyakorisága a 2020. 

évben folyamatban 

lévő összes ügyhöz 

kapcsolódóan  

(db) 

A 2020. évben 

felszámított teljes 

követelés összege 

(Ft) 

A 2020. évben 

érkezett összes 

befizetés összege 

(Ft) 

Késedelmi 

kamatkövetelés: 

78 16 815 152 726 926 

Eljárási költség: 39 662 359 360 394 

Jogtanácsosi 

munkadíj: 

48 3 729 316 271 941 

Végrehajtási költség: 56 1 661 526 612 075 

 

A 2020. évben 10 ügy teljes térülés okán megszüntetésre, valamint 11 ügyben a követelés 

behajthatatlanság jogcímén leírásra került. Továbbá egy részben bérletidíj-, részben közüzemidíj-

tartozás jogcímén késedelmi kamatokkal és járulékokkal együtt fennálló tartozással összefüggésben 

2020 szeptembere óta peres eljárás van folyamatban, amelynek lezárultával a követelésállomány 

jelentős csökkenése várható. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok 

helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 9.) KÖKT határozattal az 1101 Budapest, Hős utca 

15/A-B szám alatti társasház magántulajdonú albetétei tekintetében a Képviselő-testület elrendelte a 

kisajátítást megelőző, annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételét. A Hős utcai 

társasház helyzetének rendezésével kapcsolatos tevékenységről a Képviselő-testület külön 

előterjesztés keretében tárgyalhat részletes tájékoztatást. 

 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításának köszönhetően a jegyző 2014. 

február 18. napjától törvényességi felügyeletet lát el a társasházak működése tekintetében. 

 

A 2018. és 2019. évekhez képest a 2020. évben az alábbiak szerint alakult a jegyzői törvényességi 

felügyeleti ügyek helyzete: 

 

 2018 

(db) 

2019 

(db) 

2020 

(db) 

Indított törvényességi felügyeleti ügyek száma: 35 38 18 

a) ebből lezárult ügy: 12 15 6 

b) ebből még folyamatban lévő ügy: 23 23 12 

Illetékességből - kizárás okán - más jegyzőkhöz áttett 

ügyek: 

11 17 6 

Budapest Főváros Kormányhivatala által 

törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására 

kijelöléssel átadott ügyek: 

9 15 3 

 

A Jogi Osztály 2012-től a peres ügyek jelentős részének önkormányzati képviseletét is ellátja 

elsősorban közigazgatási perek esetén. A peres ügyek évente folyamatosan emelkedő számára és 

egyedi jellegére tekintettel a Hivatal ügyvédi képviseletet is igénybe vesz polgári peres 

eljárásokban. 
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Az igénybe vett külső jogi képviselői (ügyvédi) létszám 4 fő volt, ami hosszú távon így is 

megtakarítást jelentett az Önkormányzatnak. 

 

A peres eljárások alakulását a 2020. évben – összehasonlítva a korábbi évekkel – az alábbi táblázat 

mutatja be: 

 
 2018 2019 2020 

Per típusa 
Össz. 

(db) 

Folya-

mat- 

ban 

(db) 

Lezárt 

(db) 

Össz. 

(db) 

Folya- 

mat-

ban 

(db) 

Lezárt 

(db) Össz. 

(db) 

Folyamat

-ban 

(db) 

Lezárt 

(db) 

nyert vesztett  nyert vesztett 
nyert  vesztett 

Közigazgatási 

per (alperes) 
27 9 17 1 24 13 7 4 24 12 2 10 

Közigazgatási 

per (felperes) 
3 3 - - 3 3 - - 1 0 1 - 

Polgári per 

(alperes) 
10 5 5 - 9 9 - - 12 8 4 - 

Polgári per 

(felperes) 
6 4 2 - 5 2 3 - 15 8 4 - 

Munkaügyi 

per (alperes) 
5 3 1 1 2 1 1 - 1 1 - - 

Társasházak 

törvényességi 

felügyelete 

kapcsán indult 

per (felperes) 

2 1 1 - 2 1 - 1 1 1 - - 

Összesen: 53 25 26 2 45 29 11 5 54 30 11 10 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 

beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: beszerzési 

rendelet) szabályozza a beszerzési eljárásokat. 

 

A beszerzési rendelet a beszerzés becsült értékét alapul véve 3 beszerzésieljárás-típust ismer az 

alábbiak szerint: 

a) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, nettó 8 000 000 Ft-ot meg nem haladó összegű 

beszerzéseket minden szakmai szervezet önállóan bonyolítja. 

b) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de a nettó 8 000 000 Ft-ot meghaladó értékű 

árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén, valamint a nettó 8 000 000 Ft összeg feletti, de a 

nettó 20 000 000 Ft-ot meg nem haladó értékű beruházás esetében versenyeztetési eljárás 

lebonyolítása szükséges legalább 3 árajánlat bekérésével, amely eljárást a Jegyzői Főosztály 

bonyolítja. 

c) A nettó 20 000 000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült 

értékű építési beruházás esetében pályázati eljárás lefolytatása kötelező a Jegyzői Főosztály 

közreműködésével. A pályázati eljárás nyilvános pályázati felhívással indul, amely felhívást az 

Önkormányzat honlapján legalább 5 munkanapra közzé kell tenni. 

 

A versenyeztetési eljárások alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 
  

Kőbányai 

Önkormány-

zat 

Kőbányai 

Polgármesteri 

Hivatal 

Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató 

Központ 

Kocsis 

Sándor 

Sport-

központ 

Kőbányai 

Egyesített 

Bölcsődék 

Összesen 

Összesen 
2018 30 6 2 1 - 39 

2019 46 5 3 2 3 59 
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2020 16 1 2 - 6 25 

Eredményes 

2018 29 6 2 1 - 38 

2019 42 5 3 2 3 55 

2020 15 1 2 - 6 24 

Eredmény-

telen 

2018 1 - - - - 1 

2019 4 - - - - 4 

2020 1 - - - - 1 

 

Nettó 20 000 000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű építési 

beruházásra a 2020. évben nem került sor, így pályázati eljárás nem indult. A közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján központi 

szint alatti ajánlatkérő szervezetnek minősül a helyi önkormányzat, illetve a Kbt. 9. § (1) bekezdés 

i) pontja alapján az önkormányzat hivatala. E rendelkezéseknek megfelelően a közbeszerzési 

értékhatárt elérő beszerzések, szolgáltatások megrendelése esetén mindkét jogi személy 

közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. 

 

A lefolytatott közbeszerzési eljárások alakulását az alábbi táblázat mutatja be: 
 

 A Kbt. II. része 

szerinti uniós 

értékhatárt elérő 

eljárás 

Kbt. III. rész szerinti 

uniós értékhatár 

alatti eljárás 

Központosított 

közbeszerzés 
Összesen 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Árubeszerzés 1 1 2 2 3 - - - - 3 4 2 

Szolgáltatás - 2 2 1 1 - - - - 1 3 2 

Építési 

beruházás 

- - - 6 - 3 - - - 6 - 3 

Összesen: 1 3 4 9 4 3 - - - 10 7 7 

 

A Jogi Osztály további feladatát képezi egyrészt a Képviselő-testület tájékoztatása a helyi 

önkormányzatok, valamint az intézményeik számára meghirdetett egyes pályázatokon való indulás 

lehetőségéről, továbbá az adott képviselő-testületi határozatnak megfelelően az egyes pályázati 

dokumentációk benyújtása, a nyertes pályázatokkal kapcsolatos támogatások pénzügyi és szakmai 

elszámolása, valamint az azokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű ellátása. 

 

A 2020. évben az Önkormányzat a társasházi lakóközöségek számára nem hirdetett meg 

korszerűsítési, felújítási munkák támogatását célzó pályázatot. 

 

A 2018. és 2019. évben kiírt pályázatokkal összefüggésben az alábbi, folyamatos tevékenységek 

valósultak meg: 

 Energiahatékonyság 

növelését célzó 

Korszerűsítést-

felújítást célzó 

 2018 2019 2018 2019 

Szerződésmódosítások 

(db) 

0 20 2 45 

Elszámolások ellenőrzése 

(db) 

0 10 49 48 

Helyszíni ellenőrzés (db) 0 1 1 1 

 

Megvalósításra és elszámolásra kerültek a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2016. évi 

pályázata keretében „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása II. ütem” és a „Helytörténeti 

Gyűjtemény kialakítása a Füzér utca 32-ben” című projektek. 
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Az Európai Unió által 2007-2013-as és a 2014-2020-as ciklusokban támogatott pályázatok közül az 

alábbi projekteknek volt fenntartási kötelezettsége, a jelentések benyújtására került sor: 

a) KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 

rehabilitációja, 

b) KMOP-3.3.3-11-2011-0090 Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése, 

c) KMOP-3.3.3-13-2013-0089 Napelemek kihelyezése a Szivárvány Idősek Otthona tetejére, 

d) KEHOP-5.2.9-16-2016-00062 „A Kőbányai Rece-Fice Óvoda – Manóvár Bölcsőde 

energetikai megújítása” című projekt. 

 

A 2020. évben benyújtott, elbírált, illetve elszámolt pályázatok alakulását a következő táblázat 

mutatja be. 
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A 2020. évben benyújtott, elbírált, illetve elszámolt pályázatok alakulása 

 

Pályázat címe 
Pályázat kódszáma/ 

azonosító száma 
Pályázat kiírója 

Európai Uniós/ 

Hazai pályázat 

Projekt 

összköltsége 

(Ft) 

Igényelt 

támogatási 

összeg (Ft) 

Elnyert 

támogatási 

összeg (Ft) 

Önerő  

(Ft) 

Finanszírozás 

módja 

Pályázat 

jelenlegi állapota 

Fővárosi kerületi 

kezelésű belterületi 
és külterületi, 

valamint a 

közigazgatási 
határán található és 

ezekhez 
közvetlenül 

kapcsolódó szilárd 

burkolat nélküli 
utak szilárd 

burkolattal történő 

ellátása 

GF/JSZF/359/5(2020) Miniszterelnökség Hazai pályázat 77 491 453 40 850 000 40 850 000 36 641 453 elő 

megvalósult, 

elszámolás 
folyamatban 

Felnőtt- és 
Gyermek 

Háziorvosi rendelő 

kialakítása 1107. 

Szárnyas u. 3. 

IV/2227-1/2020/EGST 
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
Hazai pályázat 500 000 000 500 000 000 500 000 000 0 elő megvalósítás alatt 

Kerékpárosbarát 

infrastrukturális 
fejlesztések 

Budapest X. 

kerületében 

VEKOP-5.3.1-15-

2016-00011 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Európai Uniós 

pályázat 
650 000 000 650 000 000 

650 000 000 

(14 625 900) 
0 elő megvalósítás alatt 

Rákos-patak menti 
ökoturisztikai 

folyosó 

VEKOP-5.3.1-15-

2016-00012 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium 

Európai Uniós 

pályázat 
2 300 000 000 2 300 000 000 

2 300 000 000 

(14 950 000) 
0 elő megvalósítás alatt 

Budapest Főváros 
X. kerület 

Kőbányai 

Önkormányzat 
ASP központhoz 

való csatlakozása 

KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-

01172 - ASP 

Miniszterelnökség 
Európai Uniós 

pályázat 
9 000 000 9 000 000 9 000 000 0 elő 

megvalósult, 

elszámolt 

Zöld Kőbánya-

Rajtad múlik 

KEHOP-1.2.1.-2018-

00025 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Európai Uniós 

pályázat 
20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 elő megvalósítás alatt 
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A Kőbánya 
Aranykora állandó 

kiállítás fejlesztése 

Muzeális intézmények 
szakmai támogatási 

Kubinyi Ágoston 
Program 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
Hazai pályázat 962 175 962 175 0 0 elő nem támogatott 

A Kőbánya 
Aranykora állandó 

kiállítás fejlesztése 

Muzeális intézmények 

szakmai támogatási 

Kubinyi Ágoston 
Program 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
Hazai pályázat 3 643 000 3 643 000 2 000 000 0 elő 

megvalósult, 
elszámolás 

folyamatban 

1717/2017. (X. 3.) 

Korm. határozat 

szerinti támogatás 

BMÖGF/351-2/2018 Belügyminisztérium Hazai pályázat 

61 000 000 

pályázati 

költségvetés 
61 000 000 61 000 000 

0 

elő 
megvalósult, 

elszámolt 131 205 962 

közbeszerzési 

ajánlat 

71 205 962 önk. 
forrás 

Önkormányzati 
feladatellátást 

szolgáló 

fejlesztések 
támogatása 

485912 Belügyminisztérium Hazai pályázat 203 379 626 30 000 000 0 173 379 626 elő nem támogatott 

Tisztítsuk meg az 

országot 
507053 Belügyminisztérium Hazai pályázat 20 000 000 20 000 000 0 0 elő nem támogatott 

Nemzeti 
Szabadidős - 

Egészség 

Sportpark Program 

BMSK-I-

120/0007/2018 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
Hazai pályázat 199 450 355 

10 sportpark 

1 futókör 

10 sportpark 

2 futókör 
20 837 073 elő megvalósítás alatt 

Országos 

Pályaépítési 

Program 

972 
Magyar Labdarúgó 

Szövetség 
Hazai pályázat 60 675 351 

22x40 m-es 
rekortán pálya 

22x40 m-es 
rekortán pálya 

18 202 605 elő megvalósult 

Kábítószer 
problémával 

kapcsolatos 

vizsgálatok, 
kutatások 

támogatása 

KAB-KT-26178 
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 
Hazai pályázat 15 573 243 8 000 000 6 000 000 9 573 243 elő 

megvalósult, 

elszámolt 

Mobilitási hét 

programok 
AMN_2019_0175 

Innovációs és 
Technológiai 

Minisztérium 

Hazai pályázat 4 800 000 2 000 000 1 300 000 3 500 000 utó 
megvalósult, 

elszámolt 

Testvértelepülési 

Programok 2019 
nincs 

Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. 
Hazai pályázat 2 556 513 2 000 000 1 800 000 756 513 utó 

megvalósult, 

elszámolt 

Önkormányzati 

étkeztetések 

fejlesztése 

438434 
Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
Hazai pályázat 225 526 500 40 000 000 40 000 000 185 526 500 elő megvalósítás alatt 
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Jó adatszolgáltató 
önkormányzatok 

támogatása 

410464 
Nemzetgazdasági 

Minisztérium 
Hazai pályázat 2 000 000 2 000 000 350 000 0 elő 

megvalósult, 

elszámolt 

Országos 

Futópálya Építési 

Program 

MK_TSZ/37 (2019) 
Miniszterelnöki 

Kabinetiroda 
Hazai pályázat 99 619 054 49 809 527 49 809 527 49 809 527 elő 

megvalósult, 
elszámolt 

Országos Görpark 

Program 
MK_TSZ/106 (2019) 

Miniszterelnöki 

Kabinetiroda 
Hazai pályázat 120 650 000 30 000 000 30 000 000 90 650 000 elő megvalósítás alatt 

A Kőbányai Rece-
Fice Óvoda – 

Manóvár Bölcsőde 

energetikai 
megújítása 

KEHOP-5.2.9-16-

2016-00062 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Európai Uniós 

pályázat 
90 496 003 90 496 003 68 811 111 21 684 892 utó fenntartás alatt 

TÉR_KÖZ 

Fővárosi 
Városrehabilitációs 

Keret 2016. évi 

pályázata "A" jelű 
- Közterületek 

komplex 

megújítása 
keretében "A 

kőbányai Újhegyi 

sétány komplex 

megújítása II. 

ütem" 

FPH059/129/2017 

iktatószámon és 18-as 
pályázati azonosító 

számon regisztrált 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Hazai pályázat 319 007 974 319 007 974 200 000 000 119 007 974 utó 
megvalósult, 

elszámolt 

TÉR_KÖZ 
Fővárosi 

Városrehabilitációs 

Keret 2014. évi 
pályázata 

Budapest, Füzér u. 32. 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
Főpolgármesteri 

Hivatal 

Hazai pályázat 305 371 500 14 000 000 14 000 000 291 371 500 utó 
megvalósult, 

elszámolt 

TÉR_KÖZ 

Fővárosi 

Városrehabilitációs 
Keret 2018. évi 

pályázata "A" jelű 

- Közterületek 
komplex 

megújítása 

keretében "A 
kőbányai Újhegyi 

sétány komplex 

megújítása III. 
ütem" 

FPH059/1012-1/2018 

iktatószámon és 9-es 

pályázati azonosító 
számon regisztrált 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
Hazai pályázat 

661 734 752 

pályázati 
költségvetés 

350 000 000 220 000 000 808 137 048 utó 
megvalósult, 
elszámolás 

folyamatban 

1 028 137 048 
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Az Osztályon történik a Hivatal egyes szakterületeit érintő szerződések, a közbeszerzési 

eljárások eredményeként kötendő megállapodások, valamint az Önkormányzat és intézményei 

egyéb szerződéseinek jogi ellenőrzése, véleményezése, szignálása és kezelése is. 

A peres ügyek naprakész nyilvántartása segítségével megbízhatóbb az egyes határidők 

figyelemmel kísérése, valamint a napi munkavégzés pontosabb, kiszámíthatóbb. 

 

A Jogi Osztály egyúttal igény, felkérés esetén jogi felvilágosítást nyújt a felmerülő, aktuális 

kérdések, problémák kapcsán, továbbá szakértőként vesz részt az egyes hivatali szakterületek 

és a vezetők napi munkavégzésének megkönnyítése és támogatása érdekében. 

 

Létesítményüzemeltetési Osztály 

 

Az Osztály feladata a Hivatal fizikai működésének biztosítása, az ehhez szükséges 

pénzeszközökkel való gazdálkodás. Intézi a Hivatal részére a folyamatos működés 

biztosításához szükséges eszköz- és egyéb beszerzéseket, továbbá biztosítja a 16 helyszínen 

fellelhető épületek és irodák üzemeltetését. 

Az Osztály feladatköréhez tartozik a Budapest X. kerület, Hárslevelű utcai műfüves pálya 

karbantartása, a Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok és Darázsfészek Kosárlabda Csarnok 

üzemeltetése, valamint a Budapest X. kerület, Gergely utca 112. szám alatt található 

önkormányzati ingatlan zöldfelületeinek karbantartása is. 

 

Az Osztály év közben folyamatosan figyelemmel kísérte a rendelkezésre álló éves 

költségvetési keret felhasználását, illetve szükség esetén a megfelelő átcsoportosítások 

elvégzésre kerültek gazdálkodói jogkörben. A 2020. évi leltár egyeztetése a 

nyilvántartásokkal, a leltárértékelés és a jegyzőkönyvek elkészítése az előírt határidőig 

rendben megtörtént. Az Osztály az első és a második félévben is selejtezést hajtott végre, 

kezelte a Hivatal és az Önkormányzat készpénzellátmányát. 

 

A Hivatal épületeinek, és az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartása folyamatos feladat 

ugyanúgy, mint a gépek és berendezések karbantartásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 

Amennyiben lehetőség van rá, az Osztály munkatársai által saját tevékenység körében végzett 

karbantartások gyors segítséget nyújtanak a rendeltetésszerű működés feltételeinek 

megteremtéséhez, illetve ezzel jelentős kiadásokat is megtakarítanak. 

 

A környezettudatos működést szem előtt tartva továbbra is kiemelt figyelmet kap a szelektív 

hulladékgyűjtés és a környezetbarát tisztítószerek alkalmazása. 

 

A 2020. évben a koronavírus következtében kialakult járványhelyzetben a szükséges 

védekezési intézkedések végrehajtása az Osztály kiemelt feladatát képezte, amelyek gyors és 

körültekintő munkát igényeltek. Speciális védőeszközök (több típusú maszk, 

fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő állványok, arcvédő pajzsok, védőkesztyűk, overálok, érintés 

nélküli hőmérők, plexifalak) és antigén gyorstesztek kerültek beszerzésre. 

Az Osztály munkatársai részt vettek az Önkormányzat által megszervezett, önkéntesek által 

végzett feladatok támogatásában, valamint a Magyar Állam által a köznevelési intézmények 

részére biztosított fertőtlenítőszerek kiosztásában is. A hivatali épületek irodáiban, 

ügyfélváróiban, közös használatú helyiségeiben egész évben folyamatos volt a fertőtlenítés. 

 

Fontos feladatot jelent a telefonközpont folyamatos üzemeltetése, valamint a hivatali 

étkeztetés megszervezése is. 
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A 2020. évben is folytatódott a Hivatal főépületének felújítása, korszerűsítése, amelyből 

adódóan többlettakarítási feladat hárult a kollégákra. Az Osztály koordinálta a Hivatal 

főépülete 200-as és 201-es számú helyiségeinek a bútorterveztetését. 

 

A Hivatal főépülete és a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatt működő 

Ügyfélközpont gépészeti berendezéseinek szakszerű üzemeltetése érdekében beiskolázott 

karbantartó kolléga sikeresen elvégezte az épületgépész végzettséget adó képzést. 

 

Az Osztály folyamatosan intézi a Hivatal és az Önkormányzat gépjárműveinek 

üzemeltetésével összefüggő karbantartási és egyéb ügyeket (pl. biztosítás, szervízelés, 

műszaki vizsgáztatás) is. 

 

Személyügyi Osztály 

 

A Hivatal foglalkoztatotti létszámának alakulását a következő táblázat mutatja be: 

 

 

Létszám 

(fő) 

2016 

Létszám 

(fő) 

2017 

Létszám 

(fő) 

2018 

Létszám 

(fő) 

2019 

Létszám 

(fő) 

2020 

Engedélyezett létszám 473,5 362 317 330 330 

Betöltve adott év január 1-

jén 
407,5 328,5 280 299 284,5 

Kilépett köztisztviselő 43 61 42 36 41 

Kilépett munkavállaló 81 77 10 22 19 

Belépett köztisztviselő 63 58 49 36 32 

Belépett munkavállaló 78 26 19 19 16 

Nyári szünidős diák 39 23 11 5 0 

Választási bizottságok tagjai 0 0 297 520 0 

Megváltozott 

munkaképességű 

munkavállaló 

21 18 18 18 16 

 

2020-ban a megváltozott munkaképességű alkalmazottak számának szinten tartásával 

rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége a Hivatalnak nem merült fel, amely mintegy 

20 millió forint megtakarítást jelentett. 

 

Pályázatok: 

 

A Hivatal álláspályázatainak alakulása: 

 

 Összesen 

 2019 2020 

Meghirdetett álláspályázatok: 56 25 

pályázók száma 760 807 

ebből felvételre került: 34 25 

 

Oktatásszervezés: 

 

1. 2020-ban is elkészítésre került a közszolgálati kötelező továbbképzési terv, a 

megvalósulásának folyamatos a nyomon követése; 
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2. 2020-ban két alkalommal került sor az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott 

konyhai alkalmazottak HACCP-oktatására. 

3. Az intézményvezetők kötelező NAV-os APBE képzésének szervezésében is részt vett 

a szakterület. 

4. A Személyügyi Osztály koordinálásában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kötött 

együttműködési megállapodásnak megfelelően a Hivatal szakmai gyakorlati helyet biztosított 

az egyetemi hallgatóknak. 

 

Megtörtént az átállás az elektronikus (papírmentes) számfejtési folyamatra: 

2020 szeptemberétől a Személyügyi Osztály a társosztályokkal együttműködve dolgozta ki a 

nem rendszeres juttatások elektronikus bizonylatokon alapuló számfejtésének és kifizetésének 

folyamatát.  

 

Kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés: 

Az Osztály munkatársai bérgazdálkodói feladatkörükben ellátják a költségvetési szervek 

személyi juttatásainak pénzügyi ellenjegyzését (1 200 fő alkalmazott tekintetében), 

folyamatosan vezetik a 21 költségvetési szerv kötelezettségvállalásainak nyilvántartását, 

havonta adatot szolgáltatnak a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály részére az aktuális 

kötelezettségvállalásról a számviteli előírásoknak megfelelő részletezettséggel.  

 

Béren kívüli juttatások: 

A Személyügyi Osztály látta el a költségvetési szervekben dolgozók cafeteria juttatásának 

teljes nyilvántartását, és elvégezte a választott juttatások megrendelését és számfejtését (1 200 

fő részére), folyamatosan számfejtette valamennyi intézmény alkalmazottjának 

költségtérítését és egyéb nem rendszeres személyi juttatásait. 

 

Költségvetés készítése: 

Bérgazdálkodói feladatkörben előkészítésre kerültek az intézmények személyi juttatásának 

tervezéséhez a vezetői információigénynek megfelelően adatokkal feltöltött tervezőtáblák, 

majd az intézményi tervadatok ellenőrzés után továbbításra kerültek a Gazdasági és Pénzügyi 

Főosztályra. A Személyügyi Osztály elkészítette a Hivatal és az Önkormányzat személyi 

juttatásainak tervét is. 

 

Szervezési Osztály 

 

A Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya a 2020. évben is 5 fővel látta el az alábbi 

feladatokat. 

 

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet jelentős változást hozott a Képviselő-testület és 

bizottságai működésében, ugyanakkor a polgármester hatáskörgyakorlása eljárási feltételeinek 

biztosítása az előterjesztések előkészítésének új rendjét követelte meg A Szervezési Osztály 

ezen körülmények között is biztosította a döntéselőkészítés koordinálását és nyilvánosságát. 

 

Képviselő-testületi és bizottsági ülésekkel kapcsolatos feladatok 

A képviselő-testületi és a bizottsági működés biztosítása érdekében a Szervezési Osztály 

elsődleges feladataként ellátta a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek előkészítését és 

megszervezését. A 2020. évben összesen 552 előterjesztés került benyújtásra és 

megtárgyalásra, melynek során 28 önkormányzati rendelet, valamint 939 határozat született, 

amelyből 39 volt normatív határozat (ebből 4 bizottsági hatáskörben hozott normatív 

határozat). Az előbbi dokumentumok közzétételét az Osztály biztosította a hivatali szerveren 

és az Önkormányzat honlapján. Ellátta a testületi ülések jegyzőkönyvvezetési feladatait, 

valamint a képviselői FTP-szerver kezelését. A bizottsági és a képviselő-testületi ülésekről 
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készülő jegyzőkönyvek elkészítése, a jegyzőkönyvek és a hanganyagok digitalizálása, a 

Fővárosi Levéltár részére történő megküldése folyamatosan megtörtént.  

 

A képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtása érdekében elkészültek és az 

érintettek részére továbbításra kerültek a jegyzőkönyvi kivonatok, a végrehajtásért felelős 

érintett szervezeti egységek, illetve gazdasági társaságok a döntésekről egyedi kivonatot 

kaptak. 

 

A veszélyhelyzet következtében a 2020. évben a Képviselő-testületnek összesen 8 

alkalommal volt lehetősége ülést tartani, a veszélyhelyzet alatti hónapokban nem ülésezett, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörében eljárva 

polgármesteri döntések születtek. 

 

A november hónapra beütemezett közmeghallgatás online formában zajlott, amelyre a 

lakosság a helyi közügyekkel kapcsolatos kérdéseit, javaslatait e-mailben vagy postai úton 

küldhette meg a Hivatalnak a megadott határidőig. Az online fórum keretében meg nem 

válaszolt kérdésekre az Önkormányzat írásban adott választ. Az online közmeghallgatásról 

készült jegyzőkönyv nyilvánossá tétele a szokásos módon, az Önkormányzat honlapján 

megtörtént. 

 

A 2020. évben is összeállításra került az Önkormányzat éves munkáját összefoglaló 

tájékoztató füzet. 

 

A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok 

 

ülések 

száma

döntések 

száma

ülések 

száma

döntések 

száma

ülések 

száma

döntések 

száma

ülések 

száma

döntések 

száma

ülések 

száma

döntések 

száma

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 19 315 18 317 14 275 12 193

Humánszolgáltatási Bizottság 12 465 12 445 12 407 10 333

Kerületfejlesztési és 8 49

Környezetvédelmi Bizottság 2 5

Gazdasági Bizottság 3 41 7 111

Költségvetési Bizottság 2 21 5 25

Közjóléti Bizottság 4 56 7 159

Közművelődési Bizottság 2 15 6 55

Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 2 9 6 21

Bizottság megnevezése

81 6 17

2016 2017 2018 2019* 2020

11 51 11 44 12

 
*A választási évben az adatok 3 bizottság esetében január-szeptember, 6 bizottság esetében november-december 

hónapokra vonatkoznak 

A Gazdasági Bizottság és a Közjóléti Bizottság egy alkalommal tartott rendkívüli ülést.  

 

Rendeletek és utasítások kezelése 

A Szervezési Osztály végzi az önkormányzati rendeletek, normatív határozatok, valamint a 

képviselő-testületi és bizottsági határozatok, továbbá a polgármesteri és jegyzői utasítások 

elektronikus kezelését. Ennek során a rendeletek és a normatív határozatok haladéktalanul, 

többnyire a megalkotásuk napján kihirdetésre, illetve közzétételre kerültek a honlapon, 

valamint megküldtük azokat az önkormányzati jogtár kezelését végző szolgáltató szerverére, 

továbbá a Kormányhivatal részére. Az Osztály a 28 kihirdetett önkormányzati rendeletet 

rögzítette a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: Njt.) rendszerében, és folyamatosan 

gondozza a rendeleteket a módosított és hatályon kívül helyezett rendelkezéseknek 

megfelelően. 518 testületi és 34 normatív határozat az egyéb dokumentumokkal együtt 

feltöltésre került a képviselői FTP-szerverre. 2020-ban közzétételre került 8 jegyzői utasítás, 

melyek feltöltésre kerültek az önkormányzati jogtárba is. 
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A honlap szerkesztése 

Az Osztály végzi az Önkormányzat honlapjának teljes körű kezelését. A pandémia ideje alatt 

kiemelt szerepet kapott a honlapon történő kommunikáció, az e-ügyintézéshez kapcsolódó 

ügymenetek leírása és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok megjelentetése is. A 

Képviselő-testület üléseinek elektronikus aláírással ellátott dokumentációja is új kialakítást 

igényelt a honlap megjelenése és szerkesztése szempontjából. Ez utóbbi okból 50-65%-kal 

növekedett a feltöltött dokumentumok száma. 

 

A Zöld Kőbánya rajtad múlik! projekt keretében a foglalkozások szintén az online térbe 

költöztek, a honlapról már közvetlenül elérhetők, ennek köszönhetően a megtekintések száma 

is emelkedő tendenciát mutat. 

 

A honlapon megjelenített tartalmak megoszlása 2020-ban a főbb területeket érintően 

 

24%

4%

2%1%

1%

26%
4%7%

4%

24%

3%
hatósági hirdetmények

álláspályázat

önkormányzati pályázatok

honlap nem hozzánk tartozó
területek

ELBÍR

közérdekű információ

 
 
 

 

A hivatal@kobanya.hu központi e-mail cím kezelése 

A Szervezési Osztály kezelésében áll a Hivatal központi e-mailcíme, a hivatal@kobanya.hu. 

E tevékenység keretében a beérkező e-maileket az Osztály továbbítja a Hivatal vezetése, 

valamint az illetékes, feladatkörében érintett főosztály részére.  

 

A központi e-mail címre érkező közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket 2020-

ban is kiemelt figyelemmel kezeltük a jogszabályban meghatározott határidő betartása 

érdekében.  

A közérdekűadat-igénylések alakulása a 2016. és 2020. év között 

 

Közérdekűadat-igénylések  2016 2017 2018 2019 2020 

Beérkezett és megválaszolt 

kérelmek száma 
7 9 11 16 28 

 

 

https://www.kobanya.hu/zoldkobanya/
mailto:hivatal@kobanya.hu
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A honlap „Ügyintézés/bejelentés” menüpontjában tematikusan felsorolt 9 féle űrlap is a 

központi e-mail címhez van becsatornázva, kitöltés és elküldés után ebben az állományban 

jelentkezik. A beérkező e-mailek jelentős részét a lakossági észrevételek megtételére szolgáló 

www.jarokelo.hu oldalról érkező bejelentés teszi ki. 

 

Kapcsolattartási feladatok, vagyonnyilatkozatok kezelése 

A Szervezési Osztály a 2020. évben is folyamatos kapcsolatot tartott a képviselőkkel és a nem 

képviselő bizottsági tagokkal, ellátta a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozataival kapcsolatos teendőket. A jogszabálynak megfelelően időben 

megtörtént a képviselői vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzététele, valamint havonta 

jelentkező feladatként a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) ellenőrzése. 

 

A szervezeti egységek megkeresésének teljesítése 

Az Osztály folyamatosan közzétette a részére megküldött és a közzétételre létrehozott e-mail 

címre érkező hirdetményeket, pályázatokat, jegyzőkönyveket, meghívókat, híreket, 

álláspályázatokat és a már közzétételre került dokumentumok esetleges módosítását. Mindez 

közel 1 500 dokumentum közzétételét jelentette. 

A szervezeti egységek kérésére, illetve vezetői megkeresésre az Osztály által kialakított 

dokumentumtárakból képviselő-testületi és bizottsági döntéseket, továbbá előterjesztéseket 

továbbítottunk, valamint értekezletek, megbeszélések hangfelvételeit rögzítettük.  

 

Az Osztály alakította ki és kezeli a hivatali közös szerver jelenlegi struktúráját, amely számos, 

a szervezeti egységek számára fontos nyilvántartást tartalmaz (rendelet, normatív határozat, 

képviselő-testületi és bizottsági határozatok, utasítások). A pandémia idején kiemelt szerepet 

kapott a közös szerveren kialakított mapparendszer az elektronikusan benyújtott 

előterjesztések kezelésében, feldolgozásában és egyéb dokumentumok továbbításában. 2020-

ban is napi szinten végeztük a hivatali tanácsterem és tanácskozótermek használatával 

kapcsolatos igények koordinálását, valamint a hivatali telefonkönyv kezelését. 

 

Tűz- és munkavédelemmel és üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok 

Jegyzői utasítás alapján az Osztályhoz kötődik a munkavédelemmel és a munkahelyi 

balesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása a Hivatal és az Önkormányzat 

tekintetében, amelynek keretében az Osztály 2020-ban is folyamatos kapcsolatot tartott a 

munkavédelmi feladatokat ellátó szolgáltató képviselőjével, valamint az Önkormányzat 

intézményeivel és a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító orvossal.  

 

http://www.jarokelo.hu/
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Az üzemi balesetek főbb adatai 

 

Üzemi baleset megnevezése 
Esetszám alakulása évek szerint 

2016 2017 2018 2019 2020 

Munkabaleset 

+ előző évről áthúzódó* 
11 15 + 1 20 11 + 2 9 + 3 

Útibaleset 9 7 4 10 3 

Táppénzes állománnyal nem 

járó munkabaleset 
3 9 2 1 3 

*Olyan munkabaleset, amely az adott évben történt, de a sérült csak a következő évben vált keresőképessé. 
 

 

A 2020. évben a koronavírus okozta megbetegedés gyanújának kivizsgálása kapcsán 

önkormányzati intézmények munkatársai vonatkozásában 11 esetben került benyújtásra 

dokumentáció Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes szakigazgatási szervéhez. 

 

Nyomdatechnikai feladatok 

Az Osztály ellátja a nyomdatechnikai (dokumentumok digitalizálásával, sokszorosításával, 

spirálozásával és laminálásával kapcsolatos) feladatokat. Ez a tevékenység 2020. évben – a 

képviselő-testületi és bizottsági ülésekkel összefüggő, valamint a hivatali szervezeti egységek 

által igényelt nyomtatványok és segédanyagok előállításán felül – főként a szociális tárgyú 

nyomtatványok sokszorosítását jelentette, összesen közel 120 000 fénymásolópapír 

felhasználásával. 

Az előterjesztések digitális aláírása nagymértékben megnövelte a fájlok méretét, amely a 

dokumentálás során megmutatkozott a fizikai hordozók számának emelkedésében, az Osztály 

összesen 150 darab CD/DVD-t használt fel. 

 

Az Njt. felületen keresztül érkező dokumentumok és a közadatigénylések kezelése 

Az Osztály koordinálja a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott elektronikus 

kapcsolattartási csatornán, az Njt.-n keresztül érkező megkereséseket. 2020-ban 40 szakmai 

segítségnyújtás, 3 információkérés és 30 tájékoztatáskérés, valamint 2 tájékoztatás és egy 

törvényességi észrevétel érkezett. A szervezeti egységek által előkészített jegyzői válaszok a 

megadott 10, 15, 30, illetve 60 napos válaszadási határidőig maradéktalanul feltöltésre 

kerültek.  

 

Egyéb folyamatosan végzett feladatok 

Figyelemmel kísértük és havonta elkészítettük a lejárt határidejű és a folyamatban lévő 

képviselő-testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. December 

hónapban a szervezeti egységektől és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

személyektől, szervezetekről bekért javaslatok alapján előkészítette az Osztály a Képviselő-

testület és hat bizottsága 2021. évi munkaterveinek tervezeteit, valamint az átruházott 

hatáskörben meghozott polgármesteri döntésekről szóló előterjesztést. 
 

 

Városüzemeltetési Osztály 

 

A 2020. év folyamán az Osztály létszáma az előző évhez képest nem változott, súlyos csapást 

mért azonban a közösségre, hogy az év végén az osztályvezető, Szász József tragikus 

hirtelenséggel elhunyt. 

A 2019. évhez képest az Osztály ügyeinek száma a járványhelyzet ellenére 2020-ban sem 

csökkent, ugyanakkor az ügytípusok között átrendeződés tapasztalható.  

A beruházásokhoz kapcsolódó ügyek száma több mint 40%-kal (33 tárgyévi feladattal), a 

zöldterületeket érintő hozzájárulások száma több mint 50%-kal (10 esettel), valamint az 
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adatszolgáltatások száma több mint 160%-kal (36 feladattal) nőtt, amelyhez jelentős 

adminisztratív feladatnövekedés is társult. 

 

A Városüzemeltetési Osztály ügyiratainak alakulása a 2019. és 2020. év viszonylatában 

Ügykörök 2018 2019 2020 

bejelentések, panaszok 558 728 723 

közbeszerzéssel nem járó beruházások 91 80 113 

adatszolgáltatások 41 22 58 

egyéb közútkezelői hozzájárulások 220 208 235 

burkolatbontással járó közútkezelői 

hozzájárulások 
108 90 71 

közlekedési kártérítések 15 31 30 

zöldterületeket érintő hozzájárulások, 

fásszárú növények telepítése 
33 19 29 

egyéb ügyirat 57 45 31 

Összes ügyirat (főszám) száma 1123 1223 1290 

 

 

Az Osztály 2020. évi ügyiratainak megoszlása alapján a közútkezelői hozzájárulások 

kiadásához kapcsolódó munkák mellett hangsúlyos feladat volt a lakossági bejelentések 

kivizsgálása, a helyszínek bejárása, a szükséges intézkedések megtétele, valamint a 

visszajelzés a bejelentők számára. 

 

 
 

Az ügyiratok számában nem tükröződik a szakterületnek a zöldterületek kezelése és a 

kerületszépítő akciók kapcsán ellátott széleskörű tevékenysége, bár 2020-ban a SARS-CoV-

2 vírus okozta járványhelyzet miatt a programok jelentős része elmaradt. 

Az önkormányzati tulajdonú, 1 318 581 m2 nagyságú zöldterület, a több mint 20 ezres 

faállomány és a 87 játszótér, közterületi sportpálya, fitnesz vagy streetworkout pályákkal 

kapcsolatos számos önkormányzati feladat is ide tartozik.  

 

A Városüzemeltetési Osztályhoz érkezett bejelentések kapcsán érdemes kiemelni, hogy a 

jelzések összeségének 22,96%-a érkezett a www.jarokelo.hu oldalról. A tavalyi évhez képest 

(37,91%) ez csökkenést jelent. 
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Az Osztály a járványhelyzet miatt előállt szokatlan helyzetben – részben távmunkában – a 

feladatait rendben ellátta, az elektronikus iratkezelés, kapcsolattartás az ügyek jelentős 

részében megvalósult, az előző évhez képest nőtt. 
 
Főbb beruházások 

 

1. Nemzeti Sportpark program kiegészítő feladatai: Az állami központi közbeszerzés 

elhúzódása miatt Kőbányán nem kezdődött meg a munka, így a feladat áttolódik a 

2021. évre. 

2. Medveszőlő utcai MLSZ pályaépítési program keretében a 22x42 m-es rekortán 

burkolatú pálya és járulékos munkái (elektromos áramellátás, tervkészítés) 

elkészültek. Ráfordítás 17 559 712 Ft + áfa.  

3. Játszótéri eszközök cseréje: A Vásárló utcában 1 db trambulin, a Rottenbiller park 

(Előd utca) játszóterén 1 db kettes hinta cseréje ütéscsillapító burkolattal, 1 db 

trambulin és 1 db homokozó kisház kihelyezése készült el. A Kékvirág utcai 

játszótéren 1 db csúszdás mászóvár, a Cserkesz (Román) utcai játszótéren egy 

karusszel, egy trambulin és egy homokozó liftes játék került telepítésre. A beruházás 

teljes összege: 9.294.820 Ft + áfa.  

4. Kutyafuttató kialakítása: A Kolozsvári utca – Ónodi utca sarkán található, 

korábbiakban funkció nélküli park területén egy kutyafuttató létesült. A járda mellett 

84 fm funkció nélküli kerítés került elbontásra, helyette 123 fm új, táblás kerítés épült 

2 db új és 2 db korábban elbontott, de jó állapotú kapuval. A teljes kialakítás költsége 

1 999 924 Ft + áfa, a kifizetés áthúzódott 2021-re. 

5. Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök cseréje: A Lavotta utca 7. előtti sportpálya 

kerítésének hangtompított sportkerítésre történő cseréje, az aszfaltburkolat cseréje és a 

Pilisi utcai játszótérnél egy kültéri ping-pong asztal kihelyezése megvalósult, a 

ráfordítás 7 648 230 Ft + áfa. A Balkán utcai lakótelep (Kékvirág utca) és a Pára utcai 

sportpálya kerítésének és a pálya burkolatának cseréje, továbbá a Kékvirág utcai pálya 

mellett egy kültéri ping-pong asztal kihelyezése történt. A feladat befejezése 

áthúzódott a 2021. évre. A munkákra 5 985 750 Ft + áfa és 5 959 200 Ft + áfa összegű 

szerződések születtek. 

6. Forgalomtechnikai munkák: a 2019-ben elkészült munkáknak 2020-ra áthúzódó 

kifizetése megvalósult, a Tarkarét utca lezárása, a Harmat utcai várakozóhely 

forgalomtechnikai tervei elkészültek. A ráfordítás összesen: 1 536 000 Ft + áfa. 
 

Főbb felújítások 

 

1. Kápolna utca 1-23. zöldterület felújítása: A Kápolna utcában az 1., 7-9., 15-17., 19-21. 

számnál a Kápolna utca felőli oldalon és a Kápolna utca 3-5., 11-13., 15-17. számnál a 

Román utca felőli oldalhoz közelebb eső részek kertészeti felújítási munkálatai 

készültek el. A munka során többek között 175 m2 talajtakaró cserje és 150 db 

konténeres évelő telepítése, 39 m2-en gyepesítés, 9 db fa koronaalakító metszése, 2 db 

balesetveszélyes, dőlő fa és 1 db kiszáradt fa kivágása történt. A Kápolna utca 19-21. 

számnál 1 db közműpanel megerősített vaslemezzel történő ideiglenes pótlására került 

sor a termőföld kimosódása és a balesetveszély elhárítása érdekében. A ráfordítás 

3 923 189 Ft + áfa. 

2. A Hivatal 200. és 201. termeinek felújítása: a korábbi házasságkötő terem képviselő-

testületi ülésteremmé történő átalakításának elsődleges munkafolyamatai történtek 

meg, amely felújítási munkának az összértéke 3 807 440 forint + áfa, a kifizetés 

áthúzódott a 2021. évre. 
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3. Medveszőlő utcai MLSZ pályaépítési program keretében létesült 22x42 m-es rekortán 

burkolatú pályához kapcsolódó egyéb munkák (kerítés felújítás) elkészültek. 

Ráfordítás 2 007 200 Ft + áfa.  

4. A Hivatal épületének felújítása: a lépcsőházak kőburkolatainak felújítása és új 

lábazatok készítése, a gipszstukkók felújítása, a folyosók és közlekedők falainak 

festése, az átrium ablakpárkányainak cseréje, a folyosók világításának felszerelése a 

csatlakozó villanyszerelési munkákkal, a folyosók gipsz falburkolati elemekkel 

történő ellátása. A 2020. évi ráfordítás összesen 48 050 985 Ft + áfa.  

5. Állomás utca 2. homlokzatfelújítása: A homlokzaton a festés, mázolás, vezetékek 

befalazása, lábazat javítása és antigraffiti bevonattal történő ellátása készült el, a 

ráfordítás 4 474 439 Ft + áfa. 

6. Állomás u. 13. alatti képviselői iroda teljes belső felújítása készült el, a ráfordítás 

3 440 524 Ft + áfa. 

7. Kada utca 120. alatti képviselői irodaépület tetőfelújítása hőszigetelő réteg 

beépítésével elkészült, a ráfordítás 6 447 033 Ft + áfa. 

 

Kiemelt karbantartási és egyéb feladatok 

 

1. Jégpálya kialakítása, üzemeltetése: A 2019-2020. évi téli időszakban két helyszínen 

készült jégpálya a korábbi évekhez hasonlóan. Az egyik helyszín a Harmat utca – 

Tavas utcasaroknál lévő zöldterületen, a másik az Állomás u. 26. Ügyfélközpont 

mögötti volt bölcsőde udvarán volt. A 2020. évi ráfordítás összege 5 850 000 Ft + áfa. 

A 2020-2021. évi szezonban a jégpályák telepítése a járványhelyzet miatt elmaradt. 

2. Kültéri adománykarácsonyfa: Az installáció felállítása 2020-ban is megtörtént, a 

ráfordítás összege 6 155 640 Ft + áfa. Az installációhoz használt farönkök a kerületi 

rászoruló családok téli tüzelőjéhez nyújtottak segítséget. 

3. Közterületi műszaki digitális térkép: a kerületi adatok III. ütemű felmérése és 

digitalizálása elkészült, a ráfordítás 11 915 220 Ft + áfa. A III. ütemmel lezárult a 

kerületi, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek digitalizált felmérése 

mintegy 440 ha területen. A továbbiakban az adatállomány rendszeres karbantartása, a 

változások felmérése és felvezetése szükséges. 

4. Forgalomtechnikai táblázás-lámpázás: az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő közutakon hirtelen keletkező balesetveszélyes helyek kitáblázása és lámpázása 

(Budapest Közút Zrt.) megtörtént, a ráfordítás összege 122 320 Ft + áfa. Ezen felül az 

útellenőr által 168 helyszínen észlelt úthiba vagy úttartozék hiba lejelentése a 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felé, mintegy 200 üzemzavar miatti út- és járdaburkolat 

bontás ellenőrzése és 25 helyszínen úthibára figyelmeztető tábla kihelyezése történt 

meg.  

5. Fapótlás, faültetés (környezetvédelmi alap), fahelyek rendezése: 271 fasori fa pótlása, 

ültetése történt meg összesen 57 utcában, ebből az új Fogadó utcában 18 db vérszilva 

fából új fasor létesült, továbbá a Mádi utcában 250 db cserje ültetése valósult meg a 

fasori zöldsáv felparkolás elleni védelmében. A fák kétéves fenntartása folyamatosan 

zajlik. 66 db burkolt járdában lévő fahely méretének jogszabályban előírt méretre 

növelése és 18 új fahely kialakítása is elkészült. A ráfordítás 21 430 174 Ft + áfa. 

6. Intézményi fapótlások: 2020-ban hat intézményben (óvoda és bölcsőde) 17 fa pótlása, 

ültetése valósult meg, a ráfordítás 1 200 965 Ft + áfa. 

7. Társasházi kamerarendszerek műszaki ellenőrzése: a pályázatokkal kapcsolatban a 

műszaki ellenőrzésre a ráfordítás összege 388 440 Ft + áfa. 

8. Fasorok felmérése: A fasori fák felmérése, digitalizálása IV. ütemében 5061 fa, az V. 

ütem első részében pedig további 2500 fa felmérése készült el. Az IG Tree és IG Park 

programok szerveres üzemeltetésével együtt az összes ráfordítás 9 539 070 Ft + áfa. 
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9. Parkok felmérése: a II. és III. ütem felmérés során az Óhegy park, az Ihász park, a 

Mélytó park, a Száva park és a Szárnyas utcai lakótelep zöldterületének kertészeti 

felmérése és digitalizálása készült el. A ráfordítás 8 989 841 Ft + áfa. 

10. Fasori zöld sávok rendezése: a Mádi utcában (Kada uta – Gitár utca közötti 

szakaszon), továbbá hat kisebb helyszínen összesen 1196 m2 gyepfelület 

rekonstrukció, 190 fm-en sövény és 20 útsorfa telepítése készült el. A ráfordítás 

összege 11 474 180 Ft. A Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és 

Szakközépiskola területén kialakításra kerülő az iskolában megtalálható 

növényállomány, állat- és rovar populáció bemutatását szolgáló tanösvényhez 

tájékoztató táblák készültek 425 576 Ft + áfa értékben. Ezen kívül a Lavotta utcában a 

kórház melletti zöldterület és a felújított burkolat lezárása készült el hajlított 

csőkorlátok kihelyezésével a felparkolás megelőzése érdekében. A ráfordítás 389 980 

Ft + áfa. 

11. Parki betonelemek bontása, tereprendezés, gyepesítés: a Gyakorló utcai, az Újhegyi és 

a Veszprémi utcai lakótelepen összesen 166 fm balesetveszélyes betonelem, további 

33 m3-nyi avult, veszélyes betonszerkezet bontása, a helyén tereprendezés, 

humuszolás, gyepesítés készült. Ezekhez kiegészítésként 88 fm kerti szegély és 32 fm 

süllyesztett szegély készült, illetve 20 m2 aszfaltburkolat és 12,5 m2 betonlap járda 

létesült. A ráfordítás 9 538 335 Ft + áfa. 

12. Kezelési-üzemeltetési lehatárolási terv: a lakótelepi közterületek rendszeres, 

jogszabályokban előírt üzemeltetésének térképi megjelenítéséhez készül a terv, az 

összes érintettel (közös képviselők, Kőkert Kft., FKF Zrt, Budapest Közút Zrt., BKV 

Zrt., önkormányzat, más tulajdonos stb.) történő egyeztetéssel. Az érintett területek: 

Gépmadár utca – Gépmadár park – Erdősi utca – Hatház utca – Gyakorló utca – 

Gyakorló köz (108 360 m2); Somfa köz – Zágrábi utca – Balkán utca – Bihari utca 

(Balkán utcai lakótelep) (67 490 m2); Liget tér – Állomás utca – Szent László tér – 

Kőrösi Csoma Sándor út (73 760 m2); Mádi utca – Vörösdinka utca – Harmat utca – 

Kada utca (91 900 m2); Somfa köz – Üllői út – Száva utca – Zágrábi út (81 348 m2). A 

munka áthúzódik 2021-re. A szerződéses összeg 4 149 868 Ft + áfa.  

13. Ültetett fiatal fák tovább gondozása: a megváltozott városi klimatikus hatások 

csökkentése érdekében az ültetett fiatal fákat 3-5 éves korukban tovább gondozzuk, 

ezzel elősegítve a megfelelő adaptációt, az ültetés utáni fejlődést. 469 fa gondozása, 

öntözése, tápanyag utánpótlása, támrudak pótlása és javítása, növényorvosi kezelése 

és gyommentesen tartása történt a második félévben. A ráfordítás 2 978 150 Ft + áfa. 

14. A közösségi együttélés szabályairól szóló táblák: 2020-ban 12 sportparkba került 

kihelyezésre az eszközök helyes használatáról szóló tábla, valamint a Kada köz 1-5. 

szám elé a tolatva parkolást tiltó tábla. A nagyobb parkokban lévő nagyméretű 

madáretetőinkhez 4 db, a madáretetés szabályairól szóló tájékoztató tábla került 

kihelyezésre. A táblák költsége összesen 502 125 Ft + áfa.  

15. Közterületi eszközök bontása, javítása, tereprendezés: A Gutor téren, a Gyakorló utca 

15-17. szám közötti kis parkban, valamint a Farkasalma utcai társasházak közötti kis 

park területén a meglévő padok, szemetes edények, homokozók és gyepfelület 

javításán, tereprendezésen, funkció nélküli betonszegélyek elbontása mellett 

kihelyezésre került mindegyik helyszínre 1-1 db homokozóasztal és 1-1 db sakkasztal 

ülőkékkel. A Gutor térre és a Gyakorló utcába egy-egy rugós játék és ugróiskola, míg 

a Farkasalma utcai parkba egy dupla rugós játék került kihelyezésre. A parkokban 

évelőnövény-ágyások létesültek (Gutor tér 14 m2, Gyakorló utca 23 m2, Farkasalma 

utca 27 m2), valamint a Farkasalma utcai kis pihenőpark köré sövénysort is 

telepítettünk. A munka teljes összege nettó 4 526 734 Ft + áfa. A ráfordításból 

1 425 660 Ft + áfa a beruházás összege. 2020-ban a kifizetés összege 3 101 074 Ft + 

áfa, a fennmaradó összeg kifizetése áthúzódott 2021-re.  
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16. Víztározók karbantartása hét helyszínen: a fedlapok cseréje, földfeltöltések, 

humuszterítés, füvesítés, betonburkolatok és a lejáró hágcsók javítása készült el. A 

ráfordítás összege a 2020. évben 4 041 200 Ft + áfa. 

17. Kőbányai Szent László Plébániatemplom: a karbantartási munkák folytatódtak (festés 

és mázolás a vendégtoronyban, a vizesblokkban és a kápolnában, az orgona hangolása 

és javítása, eresztisztítás, tűzvédelmi szabályzat elkészíttetése, tetőjavítás, mázas 

cserepek megrendelése). A munkák befejezése áthúzódott a 2021. évre, ennek összege 

bruttó 10 732 455 Ft. A 2020. évi ráfordítás 9 593 897 Ft + áfa. 

18. Tervezések:  

a) Kőér utca – Vaspálya utca – Kápolna utca forgalomtechikai terv – áthúzódó 

kifizetés 580 000 Ft + áfa. 

b) Horog utca – Pongrácz út – Kőbányai út forgalomtechnikai terv – áthúzódó 

kifizetés 2 800 000 Ft + áfa. 

c) Gépmadár utca 9-13. szám előtti zsákutca várakozási rendjének szabályozása: a 

zsákutcában a várakozási rend egyértelmű kijelölése vált szükségessé az ott 

tapasztalható szabálytalan várakozások miatt. A tervezés értéke 350 000 Ft + 

áfa, a kifizetés áthúzódott 2021-re. 

d) Gyárdűlő forgalomcsillapítási tanulmányterve: A Gyárdűlőn jelentkező egyre 

nagyobb átmenő forgalom csökkentése érdekében szükséges vizsgálni azon 

beavatkozások lehetőségét, ami a területen lakókat mentesíti a csúcsidőben 

áthaladó járművektől. A tervezési munka áthúzódott a 2021-es évre. 

e) Ihász utcában várakozóhely bővítése, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ ingatlanához útcsatlakozás rekonstrukció és K+R kijelölésének terve: 

a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolánál tapasztalható iskolaidei járműforgalom miatt szükségessé vált a 

kapacitásbővítés és a K+R kijelölése. A tervezési munka áthúzódott a 2021-es 

évre.  

f) Makk utcai forgalomszámlálás: A Makk utca csúcsidei terhelésének és ennek 

irányának megállapítására forgalomszámlálás volt szükséges, melynek értéke 

425 000 Ft + áfa. 

g) Makk utca és környezetének egyirányúsítása: a Makk utca szűk 

keresztmetszete nem tette lehetővé a kétirányú forgalom mellett a várakozást, 

ezért tekintettel a területen jelentkező jelentős várakozási igényre a környező 

utcákkal egyetemben egyirányú forgalmi rend bevezetését terveztük meg. 

Ennek értéke 450 000 forint + áfa, a számla kifizetése áthúzódott 2021-re. 

19. Biztosítási önrész károsultak részére: 30 káreset volt. A lezárult eseteknél összesen 

179 606 Ft kifizetés történt. 

20. Közterületen lévő fatuskók eltávolítása: a fakivágások következtében hátra maradt 

tuskók eltávolítása, talajszínt alá történő marása, illetve gyökérzettől való 

megtisztítása történt (50 db). A ráfordítás 4 960 000 forint + áfa. 

 

Környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciók 

 

A korábbi évekhez képest a járványhelyzet miatt 2020-ban a programok zöme elmaradt, a 

beszámolóban azokat említjük, amelyeknél intézkedés történt. 

1. Kisállatok ivartalanítása: A kőbányai lakosok számára ingyenesen biztosított kutya, 

macska ivartalanítási akció során négy állatorvosi rendelőben összesen 316 műtétet 

végeztek (ebből 167 macska, 148 kutya, 1 baknyúl volt). Az akciót 267 fő igényelte és 

a beavatkozások átlagára 15 343 Ft. 2020-ban a ráfordítás összege nettó 4 709 140 Ft 

(a vállalkozók részben alanyi adómentesek voltak). 
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2. Föld Napja: a lakossági akció elmaradt, szükséges volt azonban a lomtalanítás után a 

közterületeken megmaradt illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása. A ráfordítás 

443 760 Ft + áfa. 

3. Kőbányai Komposztálási Program és zöldhulladék-gyűjtés: 2020-ban a Kőbányai 

Komposztálási Programmal összefüggésben új pályázat kiírására nem került sor a 

koronavírus-járvány miatt. A 2021. évi pályázat rugalmas lebonyolításához 30 db 

komposztáló edény beszerzésére került sor. A ráfordítás 227 386 Ft + áfa. 

4. Madarak és Fák napja: a közterületi madáretetőkhöz a madáretetés szabályaira (MME 

javaslatok) felhívó táblák kihelyezésre kerültek, a ráfordítás 32 000 Ft + áfa. 

 

 

 

 

NÖVÉNYPÁLYÁZATON KIOSZTOTT NÖVÉNYEK 

 
összesen 

növény 

(db) 

egynyári 

virág 

(db) 

évelő virág 

(db) 

muskátli 

(db) 

fűszernövény 

(db) 

sövény, 

cserje 

(db) 

2016 48 703 20 850 0 6 033 3 700 18 120 

2017 44 052 21 300 0 6 557 445 15 750 

2018 57 830 20 000 6 760 8 820 4 250 18 000 

2019 69 918 22 860 10 477 11 343 5 138 20 100 

2020 0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN: 220 503 85 010 17 237 32 753 13 533 71 970 

 

 

 

Átadott komposztálóedények 

év 
600 literes 

(db) 

900 literes 

(db) 

2016 5 3 

NÖVÉNYPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK SZÁMA 

Év összes pályázó társasházak magánszemélyek intézmények 

2016 1 596 295 1 255 46 

2017 2 151 279 1 825 47 

2018 2 466 275 2 140 51 

2019 3 164 281 2 820 63 

2020 0 0 0 0 

ÖSSZESEN: 9 377 1 130 8 040 207 
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2017 31 28 

2018 38 35 

2019 14 21 

2020 0 0 

Összesen: 88 87 

 

 

A kerületszépítésért nyújtott elismerések összefoglaló adatai: 

 

Év 

Jelentkezők, 

ajánlottak 

száma 

(fő) 

Tiszta udvar, 

rendes ház 

elismerés 

(db) 

Tiszta, 

rendezett 

Kőbányáért 

elismerés 

(db) 

Virágos 

Kőbányáért 

elismerés 

(db) 

Legszebb 

konyhakertek 

elismerés 

(db) 

2016 384 194 9 72 7 

2017 449 222 7 33 11 

2018 364 176 7 53 15 

2019 496 284 10 43 10 

2020 0 0 0 0 0 

 Összesen: 1 693 876 33 201 43 

 

 

Egyéb munkák 

 

1. Kőbányai Mocorgó Óvodából a 6x12 m-es Ovi-Sport Pályának a Kőbányai Mászóka 

Óvodába történő áttelepítése elkészült, a munka 3 348 350 Ft + áfa ráfordítást 

igényelt. 

2. Mászóka Óvoda műfüves pálya karbantartás, a ráfordítás összege 323 350 Ft + áfa. 

3. Energiahatékonyság növelése: hőszivattyús rendszer elzáró csapok kialakítása a 

Hivatal épületében 10 477 008 Ft + áfa összegben, továbbá áthúzódó kifizetésként a 

fűtés-hűtés légkeverő berendezések távszabályozhatóságának kialakítása a Zsivaj utca 

1-3., Pongrácz út 19. és Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelőkben készült el, a 

ráfordítás 921 470 Ft + áfa. Összesen a ráfordítás összege 11 398 478 Ft + áfa. 

4. Hivatal telephelyeinek munka- és tűzvédelme: a ráfordítás 1 727 100 Ft + áfa. 

 

Energetikai feladatok 

 

1. Az Önkormányzat telephelyein az energiafelhasználások kimutatása, statisztikai 

jelentések készítése, adatok szolgáltatása az igények szerint történt. A 

villamosenergia-, földgázenergia-, távhőenergia- és vízfelhasználások, költségek 

vizsgálata folyamatos, célja a fajlagos energiafelhasználás javításának kidolgozása. 

2. A folyamatban levő és az elkészült projektek energetikai célkitűzéseinek követése, 

elemzése, adatszolgáltatása megtörtént. A tevékenység kézzelfogható haszna 

abban mérhető, hogy egy-egy új fejlesztést, beruházást oly módon befolyásol, 

hogy az hosszútávon szolgálja a fenntarthatóságot, a környezetvédelmet és a 
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finanszírozhatóságot. Az elkészült pályázati projektek tekintetében az energetikai 

tevékenység segíti a vállalt teljesítéseket.    

3. Szoros kapcsolattartás az energiaszolgáltatókkal, különösen a távhőszolgáltatóval a 

költséghatékonyság előmozdítása érdekében tekintettel arra, hogy a szolgáltatók 

nem minden esetben hívják fel az ügyfelek figyelmét a legkedvezőbb 

lehetőségekre. 

4. Részvétel az éves energiatervek elkészítésében. 

5. Javaslatok elkészítése az önkormányzati üzemeltetésű intézményeknél, az 

önkormányzati cégeknél a hatékonyság és energiagazdálkodás területén. 

6. Műszaki támogatás a társasházak részére a fejlesztési és energetikai pályázatok 

sikeres végrehajtása érdekében. 

 

Az Osztály egyéb feladatai 

 

1. A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához a Főépítészi Osztály részére műszaki 

szakmai háttérinformációk adása (mélyépítési, útépítési, közműépítési, kertészeti 

ügyekben).  

2. A kerületet érintő közép- és hosszútávú fejlesztési tervek és programok 

előkészítésében, a tervezési szakaszban konzultációs részvétel (pl. VEKOP 531-15-

2016-11 projekt, Kerékpárosbarát fejlesztések Kőbányán, Rákos-patak menti 

kerékpáros fejlesztések stb.). 
 

 

Katasztrófavédelem 

 

A koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos egyik legjelentősebb feladat a 2020. tavaszán 

hatályban volt jogszabályi rendelkezések szerint az Önkormányzat ellátási feladatainak 

megszervezése volt. A kijárási, illetve a kereskedelmi korlátozások időszakában az 

Önkormányzat önkéntesek bevonásával működtette az idősek és a lakóhelyüket elhagyni 

képtelenek, valamint a hatósági házi karanténban lévők ellátását, továbbá szervezte 

szájmaszkok osztását. A feladatellátásban 333 önkéntes vett részt, a segítségükkel az 

Önkormányzat több mint 350 címen mintegy 430 rászorulónak nyújtott segítséget. 

 

2020-ban összesen 58 olyan káreset történt, melynél a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

úgy ítélték meg, hogy az Önkormányzat részéről a megjelenés, az elhárításban való részvétel, 

segítségnyújtás szükséges. Ezek a káresetek az alábbi grafikonon látható, öt nagyobb 

kategóriába sorolhatók. 
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A kerületben a 2020. évben 10 tűzesetnél volt jelen a katasztrófavédelmi referens, melyből öt 

tűzeset érintett lakóépületet. Ebből két esetben lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség. 

 

A 2020. évben összesen 42 műszaki mentéses káreset történt. Ebből 28 eset volt fakidőléssel 

járó viharkár, 4 eset vízkárral járó káresemény, a fennmaradó 10 esetből 6 esetben 

épületkárosodás történt. 

 

Humánszolgáltatási Főosztály  

 

Szociális és Egészségügyi Osztály 

Az Önkormányzat szociális és egészségügyi feladatellátását is jelentősen befolyásolta a 

koronavírus-járvány. A járvány következtében nehéz helyzetbe jutottak számára különös 

jelentőséggel bírt a szociális juttatások és segítségnyújtás folyamatos elérhetősége. Az 

Osztály előkészítette az Önkormányzat veszélyhelyzeti különleges rendelkezéseket tartalmazó 

rendeleteinek tervezetét. Kiemelt feladata volt továbbá a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ és a Szivárvány Kft., valamint a Kőbányai Egyesített Bölcsődék járványügyi 

feladatellátásának koordinációja.  

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) KÖKT rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) szabályozza. 

Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai az elmúlt években 

 

 
2020. év 2019. év 2018. év 

eFt Fő eFt Fő eFt Fő 

Települési támogatás 

(rendkívüli) 
62 101  

1223 

(2889 

eset) 

54 535  

1112 

(2784 

eset) 

50 604  

1152 

(2811 

eset) 

Települési támogatás 

(gyermekes) 
19 812  

553 (987 

eset) 
19 499  

563 (990 

eset) 
20 328  

624 

(1126 

eset) 

Települési támogatás 

gyógyszerkiadásokhoz 
58 456  596  59 830  574  62 596  655  

Települési támogatás 

hátralékrendezéshez 
2 559  13  4 253  13  5 621  21 

Települési támogatás 

lakhatáshoz 
56 171  879  53 368  815  56 129  811  

Települési támogatás 

temetéshez 
9 701  130  10 647  150  11 825  159  

Települési támogatás 

térítési díjhoz 
0  0  0 t 0  0  0  

Köztemetés 19 072  117  9 480  120  17 461  143  
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Az Önkormányzat figyelembe véve az érintett családok nehéz szociális helyzetét minden 

esetben igyekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.  

A Képviselő-testület a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon túl, további 

támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Az egészségügyi támogatás, mely a 

gyógyászati segédeszközökön túl az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló 

egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is kérhető. Az ápolási támogatás a beteg és 

alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.  

 

 
Támogatási 

forma 

2020. év 2019. év 2018. év 

Ft Fő Ft Fő Ft Fő 

1. 
Ápolási 

támogatás 
5 524  58  5 950 56 5 084 40 

2. 
Egészségügyi 

támogatás 
114 596  194  10 893 221 8 793 176 

 

2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó 

babakelengye-csomaggal támogatja a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét 

tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 318 igény érkezett. A 

babakelengye csomagok beszerzésére az elmúlt évben összesen 7 128 000 Ft + áfa összeget 

fordított az Önkormányzat. 

A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel 

rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, segíti a nyugdíjasok üdülési 

lehetőségeit és a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok 

megajándékozásáról. Az elmúlt évben az Önkormányzat 4163 tanuló részére biztosított 5000 

Ft értékű tanévkezdési utalványt, továbbá karácsony előtt 1600 család vagy egyedül élő 

részesült 7000 Ft értékű ajándékutalványban.  

Az idősek üdültetése a pandémia miatt az elmúlt évben elmaradt. 

 

Lakásügyek 

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati 

lakások bérbeadásáról.  

 

2020. év végén 2355 önkormányzati bérlakás szerepelt a nyilvántartásunkban, jelenleg 321 

üresen álló bérlakással rendelkezik az Önkormányzat. Az üres lakások jelentős része újbóli 

bérbeadás miatt felújítás alatt áll, vagy a rossz műszaki állapotban lévő, szanálás alatt álló 

lakások bérlőinek cserelakásként áll rendelkezésre.  

 

A Hős utca 15/a-b épületek kiürítését folyamatosan végezte az Önkormányzat. A társasház 

helyzetének rendezéséről a Tisztelt Képviselő-testület külön előterjesztésben kap 

tájékoztatást. 
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Az ügyiratforgalom adatai az elmúlt évben: 

A lakásügy típusa 
2020. 

év 

2019. 

év 

2018. 

év 

Lakásigénylési kérelmek száma 196 154 135 

Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok 

száma 
18 12 10 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 

lakásbérleti jogviszony létrejötte polgármesteri 

döntés alapján (esetek száma) 

175 135 146 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 

lakásbérleti jogviszony létrejötte a Bizottság döntése 

alapján (esetek száma) 

52 37 61 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások 

száma 
11 4 5 

Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 4 3 6 

Szanálás miatt elhelyezett családok száma 5 40 26 

Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma 32 53 44 

 

A lakásügy területén az Önkormányzat elsődleges feladata jelenleg a műszakilag leromlott, 

épületekből a bérlők mielőbbi kihelyezése. Azokat a bérlőket, akik érvényes bérleti 

szerződéssel rendelkeznek, az Önkormányzat a rendelkezésre álló lakások függvényében 

cserelakás felajánlásával igyekszik másik lakásba helyezni.  

Egészségügyi ellátás  

Az általános járóbeteg-alapellátás keretén belül kerületünkben 5 házi gyermekorvosi rendelő 

és 9 felnőtt háziorvosi rendelő működik. Az orvosok a jóváhagyott rendelési időben látják el a 

Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a 

tevékenységüket. 

1.  Felnőtt háziorvosi ellátás 38 körzet 

2. Házi gyermekorvosi ellátás 14 körzet 

3.  Felnőtt fogorvosi ellátás 12 körzet 

4. Gyermek fogorvosi ellátás 4 fogorvos 

5.  Területi védőnő 23 védőnő 

6.  Iskolai védőnő 9 védőnő 

7.  Iskola- és ifjúsági ellátás 2 főállású iskolaorvos 

16 fő megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott 

8.  Szájsebészeti ellátás 2 szájsebészeti praxis 

9. Fogászati röntgen 

Panorámaröntgen 

2 asszisztens 
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A 2019 augusztusában kötött megbízási szerződés alapján az elmúlt évben is az Inter-

Ambulance Zrt. biztosította napi 24 órában a kerület felnőtt lakosainak kijáró ambuláns 

háziorvosi ügyeleti ellátását a Pongrácz út 19. szám alatt.  

Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi gyermekügyeleti ellátását az Önkormányzattal kötött 

szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkórház látta el. 

Az Önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyermekeket.  

2020. év tavaszán a 2007. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai szülők a 

humán papillóma vírus elleni védőoltást. A két oltást magába foglaló sorozatot 49 fő részére 

igényelték. 2020 szeptemberétől az állam ingyen biztosítja a HPV elleni védőoltást a 7. 

osztályos fiúgyermekek számára is. Öt szülő írásban jelezte, hogy gyermeke számára az 

ingyenes oltási lehetőséget veszi igénybe, s visszamondta az Önkormányzat által biztosított 

védőoltást. 

A Képviselő-testület a Meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és 

szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek 

számára. Erre az oltásra összesen 209 igény érkezett.  

Az Önkormányzat 2018 szeptemberétől bevezette az ingyenes Rotavírus elleni védőoltást is, 

melyet az elmúlt évben 389 csecsemő kapott meg. 

 

Dologi kiadások 

 

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának magas igénye miatt három 

családi bölcsődével kötött ellátási szerződést az elmúlt évben. 

A családi bölcsődékkel kölcsönösen jó volt az együttműködés, az üzemeltetők fokozottan 

figyeltek arra, hogy szeretetteljes, családias légkör vegye körbe a gyermekeket és megfelelően 

képzett szakemberek végezzék a gyermekek ellátását. Az Önkormányzatnak összesen 21 

férőhelyre volt szerződése a családi bölcsődékben, melyekért havonta ellátási díjat fizet. 

A családi bölcsődébe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a 

gyermekeket, akik a bölcsődébe nem nyertek felvételt és nem részesülnek rendszeres 

gyerekvédelmi kedvezményben, valamint a szülő vállalja ezt az ellátási formát.  

A családi bölcsődékkel kötött szerződések értelmében az Önkormányzat gyermekenként 

havonta 53 000 Ft támogatást biztosít. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az 

ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult.  

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el az Önkormányzat a fogyatékos 

személyek nappali ellátásával és átmeneti gondozásával járó feladatokat. Az Alapítvány által 

benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt.  

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) 

KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó 

időtartamra ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal családok átmeneti otthona szolgáltatás 

biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási 

napokról, az ellenérték összege a 2020. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap 

volt, az önkormányzat a szerződés alapján 7 670 400 Ft fizetett ki a szolgáltatásért. 
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A dologi kiadások összefoglaló pénzügyi felhasználásának adatai  

 

 2020. év 2019. év 2018. év 

 Családi napközik 11 900 eFt 11 900 eFt 12 489 eFt 

Anyaoltalmazó 

Alapítvány 
7 670 eFt 7 670 eFt 3 767 eFt 

RÉS Alapítvány 11 808 eFt 11 808 eFt 11 082eFt 

 Down Alapítvány 14 125 eFt 14 125 e Ft 13 340 e Ft 

Félúton Alapítvány 6 048 eFt - - 

 HPV védőoltások 4 291 eFt 4 291 eFt 5 372 eFt 

Meningococcus elleni 

oltás 
2 220 eFt 2 220 eFt 2 510 eFt 

Rotavírus elleni oltás 20 607 eFt 20 607 eFt - 

Bölcsődeorvosok 2 899 eFt 2 899 eFt 2 725 eFt 

 

Pénzeszközátadások 

 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és 

étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező 

önkormányzati feladatokon túl az Idősek Otthona működését (átlagos és emelt szintű ápolás 

gondozás nyújtása) is biztosítja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., melyet szintén 

támogat az Önkormányzat. A szerződés szerinti összeg egésze a Kft. részére átutalásra került.  

Az Önkormányzat a 2020. évben több alkalommal összesen 52 557 027 Ft támogatást 

biztosított a Kőbányai Szivárvány Kft. részére a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos 

többletkiadások fedezésére. 

 

 A döntés száma A támogatás célja 
A támogatás 

összege 
Összesen 

1. 
101/2020. (VIII. 27.) 

KÖKT 

bérköltség 14 961 267 Ft 33 047 546 

Ft dologi kiadások 15 627 163 Ft 

2. 
234/2020. (XI. 23.) 

PM határozat 

jutalomkifizetés 8 190 000 Ft 9 882 377 

Ft étkezésszervezési feladatok 1 692 377 Ft 

3. 
298/2020. (XII. 18.) 

PM határozat 

eszközvásárlás 9 367 604 Ft 
9 627 104 

Ft orvos alkalmazásának 

költsége 
    259 500 Ft 
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Az Önkormányzat 2024. december 31. napjáig szóló határozott idejű ellátási szerződést kötött 

– utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – a 

Magyar Vöröskereszttel. Az Önkormányzat 2020. évben 450 000 Ft támogatási összeget 

biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan 

emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént. 

 

Az Önkormányzat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 

Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított az elmúlt évben. 

Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek 

és csecsemők mentése anyagi bázisának a megteremtéséhez.  

 

Az Önkormányzat a Dél-pesti ILCO Egyesület (1204 Budapest, Köves u. 1., a továbbiakban: 

Egyesület) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Egyesület a döntően 

vastagbélrákkal megoperált, sztómás (sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon) 

betegeket részesíti szakszerű lelki és fizikai utógondozásban, valamint segíti őket a családba, 

a társadalomba való beilleszkedés során.  

 

Az elmúlt évben az Önkormányzat 4 000 000 Ft-ot biztosított az Utcafront Menedék 

Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére a Baptista 

Szolgáltató Centrum működési feladatinak segítése céljából, valamint további 300 000 Ft-ot a 

SARS-CoV-2 vírus miatt karantén alá vont személyek élelmezésének többletköltségeire. 

 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

 

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának feladatkörébe 

tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, 

programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a „Kőbánya 

számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését 

segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására 

vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sportszervezetek 

támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil 

szervezeteknek, egyházaknak, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek, helyi 

nemzetiségi önkormányzatoknak). 

 

Az Osztály közreműködik a 11 nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos szervező 

tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzatok közötti munkakapcsolatok kialakításában és 

koordinációjában. Ellátja a nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációját, segítséget nyújt a 

költségvetésük, költségvetési koncepciójuk szabályszerű elkészítésében. Előkészíti a testületi 

üléseiket, gondoskodik az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyeket az 

aláírásokat követően az Njt.-n keresztül megküld Budapest Főváros Kormányhivatalának.  

 

Az Osztály tevékeny részt vállal pályázatok kiírásában, elbírálásában: a kőbányai székhelyű 

civil szervezetek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 

tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező 
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jogi személyiség nélküli szerveződések, Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei működési 

céljainak támogatásaira. 

 

Kultúra 

 

A 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra szóló pályázat 2020. július 23-án 

került benyújtásra. A VI/4305/2020/KOZMUVFO iktató számú támogatói okirat alapján az 

Önkormányzat 297 000 Ft támogatást kapott. A támogatás pénzügyi elszámolása 2021. január 

28-án került benyújtásra. 

 

Kimutatás a közművelődési támogatásokról 

 

Sorszám Támogatott (neve) 
Támogatás jogcíme, 

célja 
Támogatás összege 

1. Besszer Koncert Kft. 2020. évi Cziffra 

Fesztivál díjazottjainak 

támogatása 

1 000 000 Ft 

2. Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár 

működési támogatás 1 000 000 Ft 

3. Muzsikáló Kőbánya 

Egyesület 

2020. évi működés 

támogatása 

1 300 000 Ft 

4. CIKK Egyesület 2020. évi működés 

támogatása 

2 800 000 Ft 

5. CIKK Egyesület 2020. évi működés 

támogatása 

2 468 000 Ft 

6. Kőbányai Vasutas 

Törekvés Művelődési 

Kp. 

2020. évi működés 

támogatása 

6 000 000 Ft 

7. Kőbányai Vasutas 

Törekvés Művelődési 

Kp. 

2020. évi működés 

támogatása 

6 000 000 Ft 

8. Kőbányai Vasutas 

Törekvés Művelődési 

Kp. 

2020. évi működés 

támogatása 

11 800 000 Ft 

9. Törekvés M.K. Kft 2020. évi működés 

támogatása 

2 500 000 Ft 

10. Törekvés M.K. Kft 2020. évi működés 

támogatása 

2 500 000 Ft 

11. Törekvés M.K. Kft 2020. évi működés 

támogatása 

5 000 000 Ft 

12. Napkút Kiadó Kft. Csáki Gyöngyi 10. 

verseskötetének kiadása 

160 000 Ft 

      42 528 000 Ft 
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Kimutatás a kulturális pályázatokról 

 

S
o

rs
zá

m
 

Támogatott 

(neve) 
Támogatás jogcíme, célja Támogatás összege 

1. 

Kőbányai 

Képző- és 

Iparművészek 

Egyesülete 

kulturális pályázat, 

működési, felhalmozási 

kiadások 

720 000 Ft 

2. 
Takács 

Dorottya 

Kulturális pályázat, hang- 

és videóeszköz 

beszerzése 

60 000 Ft 

3. Szabó Ábel 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

anyagvásárlás 

50 000 Ft 

4. Szívós Anna 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

anyagvásárlás 

50 000 Ft 

5. 
Filip-Orbán 

Katinka Sára 

Kulturális pályázat, nyári 

zenei tábor költsége 
30 000 Ft 

6. 
Filip-Orbán 

Kamilla Fanni 

Kulturális pályázat, nyári 

zenei tábor költsége 
30 000 Ft 

7. 
Botos Zsolt 

Armand 

Kulturális pályázat, 

tánciskolai tandíj 
60 000 Ft 

8. 

Botos 

Mercédesz 

Melinda 

Kulturális pályázat, 

tánciskolai tandíj 
60 000 Ft 

9. Bokros László 
Kulturális pályázat, 

könyvkiadás 
55 000 Ft 

10. 
Antalóczy 

Máté 

Kulturális pályázat, 

hegedűhúr garnitúra 

vásárlása 

30 000 Ft 

11. Lőrincz Tamás 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

anyagvásárlás 

50 000 Ft 

12. Vida Kamilla 

Kulturális pályázat, latin 

tánchoz szükséges 

felszerelések, költségek, 

tandíj 

60 000 Ft 

13. 
Veloz Nóra 

Ágnes 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

anyagvásárlás 

30 000 Ft 

14. Spiritusz Kulturális pályázat, 55 000 Ft 
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Egyesület mángorló vásárlása 

15. 
Sárréti Márton 

József 

kulturális pályázat, zenei 

tábor részvételi költsége 
30 000 Ft 

16. Safranka Judit 
Kulturális pályázat, 

könyvkiadás 
50 000 Ft 

17. 
Oszvald 

György 

Kulturális pályázat, 

térmikrofon, 

riportermikrofon 

vásárlása 

40 000 Ft 

18. Novák József 
Kulturális pályázat, 

könyvkiadás 
40 000 Ft 

19. 
MúzsArt 

Egyesület 

Kulturális pályázat, Bánfi 

Kata részére énektanár 

díja, zongorahangolás 

50 000 Ft 

20. Mihalik Dávid 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

60 000 Ft 

21. Lampert Lilla 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

50 000 Ft 

22. Lampert Gábor 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

55 000 Ft 

23. 
Horváth-Pap 

Franciska 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

50 000 Ft 

24. 
Gross Stephan 

Hans 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

55 000 Ft 

25. Preszl Éva 

Kulturális pályázat, 

művészeti 

tevékenységhez 

eszközvásárlás 

50 000 Ft 

      1 870 000 Ft 

 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, 

41447 hrsz.-ú ingatlanon található, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő 

tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

részére az általa fenntartott Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 2020/21-es tanévet érintő testnevelés foglalkozásainak megtartása céljából 
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hétfőn 8.00 órától 9.00 óráig, 10.00 órától 11.00 óráig, 12.00 órától 14.00 óráig, szerdán 8.00 

órától 10.00 óráig, 12.00 órától 14.00 óráig, csütörtökön 8.00 órától 9.00 óráig, 11.00 órától 

14.00 óráig, pénteken 8.00 órától 9.00 óráig. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat tulajdonát képező, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

üzemeltetésében lévő, a Budapest 41418 hrsz.-ú ingatlanon található, természetben az 1105 

Budapest, Előd utca 1. szám alatti tanuszodát ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti 

Tankerületi Központ részére 2020. szeptember 1-jétől 2021. június 15-éig terjedő időszakra, a 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlanokon működő, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó közoktatási 

intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából hétfőn 10.30 órától 15.45 óráig, kedden, 

szerdán és csütörtökön 8.15 órától 9.45 óráig és 11.15 órától 15.00 óráig, valamint pénteken 

11.15 órától 15.00 óráig. 

 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési tervre – a 2020/2021. 

tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről – tekintettel az úszásoktatást a köznevelési intézményekben felfüggesztették 

2020. október 1-jétől.  

A Tankerületnek biztosított támogatások: 

Sorszám 
Támogatott 

(neve) 
Támogatás jogcíme, célja Támogatás összege 

1. 

Kelet-Pesti 

Tankerületi 

Központ 

iskolai étkeztetéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása 
17 470 000 Ft 

2. 

Kelet-Pesti 

Tankerületi 

Központ 

Iskolai büfé kialakításával kapcsolatos 

költségek (Bánya u. 32., a 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 

Iskola) 

229 870 Ft 

3. 

Kelet-Pesti 

Tankerületi 

Központ 

Komplex Iskola nyári napközis tábor 

(megbízási díjak) 
1 950 000 Ft 

      19 649 870 Ft 

 

„Kőbánya számít Rád” ösztöndíj 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kőbánya számít 

Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete 

alapján az Önkormányzat pályázatot hirdetett két alkalommal a Kőbányán élő, szociálisan 

rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó vagy javító tanulók körében. 
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Sorszám Támogatott (neve) 

A megállapodás alapja 

(KÖKT határozat 

száma, SzMSz 

polgármesteri hatáskör, 

eredetileg költségvetési 

rendelet) 

Támogatás 

jogcíme, célja 

Támogatás 

összege 

1. 
ösztöndíjas általános és 

középiskolás diákok 

36/2020. (II.20.) KÖKT 

határozat 

„Kőbánya számít 

Rád” ösztöndíj 

pályázat 

925 000 Ft 

2. 
ösztöndíjas általános és 

középiskolás diákok 

98/2020. (VIII. 27.) 

KÖKT határozat 

„Kőbánya számít 

Rád" ösztöndíj 

pályázat 

1 225 000 Ft 

ÖSSZESEN       2 150 000 Ft 

 

Sporttámogatások 

 

Kiemelt sportegyesületek 

 

S
o
rs

zá
m

 

Támogatott 

(neve) 
Támogatás jogcíme, célja 

Támogatás 

összege 

1. 
Kőbánya Sport 

Club 

Alaptevékenység ellátása, működés támogatása  

2017-2020 
46 000 000 Ft 

2. 
Kőbánya Sport 

Club 

Működési támogatás:  

A KSC úszószakosztályában folyó utánpótlás-

nevelés hatékonyabb végrehajtása 

6 667 000 Ft 

3. 
Kőbánya Sport 

Club 

Működési támogatás: A KSC úszószakosztályában 

folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása 
6 667 000 Ft 

4. 

Kőbányai 

Diákok 

Sportegyesülete 

Alaptevékenység ellátása, működés támogatása  

2018-2021 
17 000 000 Ft 

5. 

Kőbányai Torna 

Club 

Sportegyesület 

Működési támogatás: Kőbánya Cycling Team 

utánpótlás csapat és a ritmikus gimnasztika 

szakosztály támogatása. 

5 174 000 Ft 

6. 

Kőbányai Torna 

Club 

Sportegyesület 

Működési támogatás:  

A kerékpáros és ritmikus gimnasztika szakosztályok 

működése, valamint kerékpáros rendezvények 

megszervezése és lebonyolítása.  

5 980 000 Ft 

7. 
Törekvés 

Sportegyesület 

Működési támogatás: A vívó és kerekesszékes vívó 

szakosztály támogatása.  
7 000 000 Ft 

8. 
Törekvés 

Sportegyesület 

Működési támogatás: Törekvés Kupa Szenior Sakk 

Villámverseny néven sakkverseny szervezése és 

lebonyolítása 2020. október 29-én a 60 éven felüli 

amatőr és mester veterán sakkozók részére. 

300 000 Ft 
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9. 
Törekvés 

Sportegyesület 

A vívó és kerekesszékes vívó szakosztályban folyó 

utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása és a 

szakosztály működése.  

7 000 000 Ft 

10. 
Kőbányáért 

Egyesület 
Tevékenység ellátása, működés támogatása  2 626 000 Ft 

11. 
Kőbányáért 

Egyesület 

Működési támogatás:  

A labdarúgó szakosztályában folyó utánpótlás-

nevelés hatékonyabb végrehajtása. 

2 625 000 Ft 

12. 
Ferencvárosi 

Torna Club 
Tevékenység ellátása, működés támogatása  2 000 000 Ft 

13. 
Ferencvárosi 

Torna Club 

Működési támogatás:  

A vízilabda szakosztályában folyó utánpótlás-

nevelés hatékonyabb végrehajtása. 

2 000 000 Ft 

14. 

Kőbányai 

Bringás 

Egyesület 

Tevékenység ellátása, működés támogatása  500 000 Ft 

15. 

Kőbányai 

Ifjúsági 

Sportegyesület 

Tevékenység ellátása, működés támogatása.  

Felhalmozási támogatás:  

A Gyakorló utcai sporttelepen a nyílászáró- és 

fűtéskiegészítő eszközök cseréje.  

8 000 000 Ft 

16. 

Kőbányai 

Ifjúsági 

Sportegyesület 

Működési támogatás: A labdarúgó szakosztályában 

folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása, 

valamint a Gyakorló utcai és a BVOP Sírkert utcai 

sporttelepek folyamatos fenntartása. 

5 700 000 Ft 

17. 

Merkapt 

Maraton Team 

Sportegyesület 

Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 15 000 000 Ft 

18. 

Kőbányai 

Sportegyesületek 

és 

Sportszervezetek 

Szövetsége 

Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 4 400 000 Ft 

19. 
White Sharks 

Hockey Club 

A 2020/2021-es szezonban a kőbányai jégpálya 

közüzemi (áram-, víz- és csatornadíj) kiadásainak 

fedezése.  

4 000 000 Ft 

20. Török Benjamin  

A 2020. augusztus 15. napján megrendezésre kerülő 

„Kőbányai Streetball Fesztivál” sikeres 

lebonyolítása, rendezvényszervezési feladatok 

ellátása.  

416 250 Ft 

      149 055 250 Ft 
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Diák sportegyesületek 

 

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Képviselő-testület 2 000 000 Ft keretösszeget 

különített el a diáksport eredményességi támogatásra. 

A Kocsis Sándor Sportközpont és a különböző sportágakban rendezést vállaló 

diáksportszervezetek a 2019/2020. tanév kerületi Diákolimpia versenyeit, bajnoki fordulóit a 

SARS-CoV-2 vírus okozta járványügyi helyzet miatt csak a 2019. szeptember 15-étől 2020. 

március 14-éig terjedő időszakban tudták lebonyolítani. A tavalyi tanévben így a meghirdetett 

versenyek, bajnokságok 78%-a került lebonyolításra. Erre tekintettel az Önkormányzat a 

diáksport eredményességi támogatásra elkülönített 2 000 000 Ft keretösszegből 1 560 000 Ft 

erejéig biztosított támogatást. 

 

S
o

rs
zá

m
 

Támogatott (neve) Támogatás jogcíme, célja 
Támogatás 

összege 

1. 
Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ  

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

529 000 Ft 

2. Harmat DSE 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

77 000 Ft 

3. Bem DSE 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

114 000 Ft 

4. 
Főnix  

Diáksport Egyesület 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

146 000 Ft 

5. 
Szent László  

Diáksport Egyesület 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

286 000 Ft 

6. Túri DSE 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

164 000 Ft 

7. 
Újhegy-Sibrik  

Diáksport Egyesület 

 iskolák diáksport egyesületeinek 

és iskolai sportköreinek 2020. évi 

eredményességi támogatása 

244 000 Ft 

      1 560 000 Ft 
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Egyházak 

 

S
o

rs
zá

m
 

Támogatott 

(neve) 
Támogatás jogcíme, célja Támogatás összege 

1. 

Kőbányai 

Szent György 

Plébánia 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása – 

farsangi rendezvény 
100 000 Ft 

2. 

Budapest-

Kőbányai 

Református 

Egyházközség 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása –

hangtechnika korszerűsítése 
672 198 Ft 

3. 

Kőbányai 

Szent György 

Plébánia 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása – 

nyári tábor Bajóton 
250 000 Ft 

4. 

Kőbányai 

Szent László 

Plébánia 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása – 

hittanos tábor (napközis) 
1 204 000 Ft 

5. 

Kőbányai 

Református 

Egyházközség 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása – 

nyári tábor 
300 000 Ft 

6. 

Budapest 

Kőbányai 

Szent László 

Plébánia 

Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi 

támogatása 
100 000 Ft 

7. 

Kőbányai 

Szent György 

Plébánia 

Egyházak közösségi hitéletének támogatása – 

Mikulás szán 
153 053 Ft 

8. 

Kőbányai 

Szent György 

Plébánia 

Nyílászárók festése 1 000 000 Ft 

      3 779 251 Ft 

 

 

Civil szervezetek 

 

S
o

rs
zá

m
 

Támogatott 

(neve) 
Támogatás jogcíme, célja 

Támogatás 

összege 

1. 

László Király 

Egyházi 

Kórusalapítvány 

Civil szervezetek támogatása – Szent László 

Plébánia egyházzenei élet támogatása 
767 400 Ft 

2. 

Bem József 

Bajtársi 

Egyesület 

Civil szervezetek működési támogatása – egyesület 

működési támogatása 
680 000 Ft 
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3. 

Kőbánya 

Tűzvédelméért 

Közalapítvány 

Civil szervezetek programtámogatása – Tűzoltóság 

támogatása (konyhafelújítás), közalapítvány 

programjainak támogatása 

5 000 000 Ft 

4. 

Kőbánya 

Közbiztonságáért 

Közalapítvány 

Civil szervezetek programtámogatása – a 

közalapítvány alaptevékenységébe tartozó 

programok támogatása 

5 000 000 Ft 

5. 

A Kőbányai 

Ifjúság Zenei 

Neveléséért 

Alapítvány 

Civil szervezetek támogatása – Kroó György 

Szimfonikus Zenekar támogatása 
1 125 000 Ft 

6. 

Budapest 

Önkéntes 

Mentőszervezet 

Egyesület 

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek – 

képzések, eszközök beszerzése 
2 000 000 Ft 

7. 

Bem József 

Bajtársi 

Egyesület 

Idősügyi Tanács tagjai karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

8. 

Cukorbetegek 

Budapesti 

Egyesülete 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

9. 

Gyakorló és 

Gépmadár Utcai 

Idősek 

Kulturális, 

Szabadidő és 

Sport Egyesülete 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

10. 

Kőbányai és 

Vasutas 

Törekvés Műv. 

Központ 

Kulturális- 

Szabadidő 

Egyesület 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

11. 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai 

Kulturális 

Nonprofit Kft. 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 300 000 Ft 

12. 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai 

Kulturális 

Nonprofit Kft. 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 200 000 Ft 

13. 

Kőrösi Csoma 

Sándor Kőbányai 

Kulturális 

Nonprofit Kft. 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 300 000 Ft 

14. 

Mozgássérültek 

Budapesti 

Egyesülete 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

15. 
Budapest-

Kőbányai 
Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 
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Református 

Egyházközség - 

Nyugdíjas 

Klubja 

16. 

Magyar 

Szakszervezeti 

Szövetség 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

17. 
Magyar 

Vöröskereszt 
Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

18. 

Kőbányai 

Szivárvány 

Szociális 

Gondoskodást 

Nyújtó 

Közhasznú 

Nonprofit Kft.  

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

19. 
Szociális 

Védegylet 
Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

20. 

Havasi Gyopár 

Szociális, 

Egészségügyi, 

Kulturális Segítő 

Alapítvány 

Idősügyi Tanács tagjainak karácsonyi támogatása 100 000 Ft 

21. 

Nagycsaládosok 

Kőbányai Szent 

László 

Egyesülete 

Civil szervezetek működési támogatása – 

karácsonyi támogatás, adventi koszorú és betlehem 

felállítása 

150 000 Ft 

22. 

Budapest X. 

kerületi 

Kőbányai Szent 

László 

Egyházközség 

Alapítvány 

Civil szervezetek támogatása – Szent László 

Plébánia támogatása 
600 000 Ft 

      17 222 400 Ft 

 

A koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetnek az egyes szervezetek 

működésére gyakorolt hatását figyelembe véve, valamint az Önkormányzat költségvetési 

egyensúlyának biztosítása érdekében szükségessé vált a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 

rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet 8. és 9. mellékletében biztosított támogatások felhasználásának és 

mértékének a felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat eredményeként csökkent az egyes támogatások mértéke, valamint több 

pályázat meghirdetése sem valósult meg (civil, egyházi, sport és nemzetiségi). 
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Támogatások összehasonlítása 

 

Támogatott terület 2020. 2019. 2018. 

sport 150 199 000 Ft 175 738 000 Ft 165 656 940 Ft 

kultúra 44 398 000 Ft 52 300 000 Ft 60 970 000 Ft 

egyház 3 779 250 Ft 8 040 000 Ft 8 490 000 Ft 

civil 17 222 400 Ft 38 255 000 Ft 17 498 000 Ft 

nemzetiség 0 Ft 3 000 000 Ft 4 530 000 Ft 

Tankerület 19 648 870 Ft 23 240 680 Ft 28 572 360 Ft 

összes 235 247 520 Ft 300 573 680 Ft 285 717 300 Ft 
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Hatósági Főosztály 

 

A Főosztály látja el a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyek jelentős részét. A hatósági 

jogkörében hozott határozatok és végzések tartalmilag és alakilag az eljárásjogi és anyagi jogi 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelnek. Folyamatos az ágazati jogszabályok változásainak 

a nyomon követése, a hatósági eljárások a jogszabályváltozásoknak és a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervek állásfoglalásainak, szakmai iránymutatásainak megfelelően 

történnek. 

A Főosztály munkatársainak szakmai együttműködése a Hivatal más szervezeti egységeivel, a 

társhatóságokkal és az Önkormányzat gazdasági társaságaival kifejezetten jó, ha szükséges, 

egyeztetés alapján gyakoriak a közös ellenőrzések. 

 

Adóhatósági Osztály 

 

Az adóhatóság alapvetően a bevezetett helyi adók (építményadó, telekadó, idegenforgalmi 

adó), a gépjárműadó és a talajterhelési díj kivetésével, beszedésével és végrehajtásával 

kapcsolatos adóigazgatási feladatokat végzi.  

 

Adóbevételek alakulása 

 

 2020. évi terv 

(Ft) 

Teljesítés 

(Ft) 

Teljesítés 

%-a 

Építményadó 4 726 000 000 4 803 441 235 101,64 

Telekadó 1 088 000 000 1 248 052 685 114,71 

Idegenforgalmi adó 55 000 000 23 855 974 43,37 

Pótlék 8 000 000 9 653 188 120,66 

Bírság 1 000 000 2 231 040 223,10 

Talajterhelési díj 5 000 000 5 070 628 101,41 

Összesen: 5 883 000 000 6 092 304 750 103,56 
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A 2020. évre tervezett adóbevétel 6 092 304 750 forintban realizálódott, így az eredeti 

előirányzat 103,56%-ban teljesült. A túlteljesítés összesen 209 304 750 forint.  

 

A többletbevétel a felderítési tevékenység során befolyt összegből, valamint az adózók előző 

évekről áthozott hátralékainak befizetéseiből tevődik össze. A következetesen végig vitt 

behajtási cselekmények nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az adóbevételek évek óta 

meghaladják a tervezett szintet, ugyanakkor az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető. 

 

Az építményadóról szóló rendelet módosításával a Képviselő-testület a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján 2018. január 1. napjától 

építményadó-kötelezettség alá vonta az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon 

elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti 

reklámhordozót. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 

2020. évi LXXVI. törvény 4. §-a 2020. július 15. napjától hatályon kívül helyezte a Htv. 

reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseit. 

A reklámhordozók utáni építményadó éves szinten 105 241 320 forint éves adóbevételt 

jelentett. Az adónem évközi kivezetése miatt 2020. évben 56 359 320 forint folyt be. 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében a 2020. április 26-ától 2020. 

december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó 

alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, 

befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. 

 

A bevallás benyújtására többek között azért volt szükség, mert az elszállásolt vendégek 

helyett a központi költségvetés kompenzációt biztosított. A támogatás lehívására 

negyedévente, a beérkezett és feldolgozott bevallási adatok összesítését követően került sor. 

A kapott idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összege 2020. december 

31-éig 8 721 300 forint. 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 

rendelkezése alapján a beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést, 40%-a pedig a 

Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezte.  

A beszedett és átutalt gépjárműadó teljes összege 2020. december 31-éig 594 750 453 forint. 
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Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (78,84 %). 

 

 
 

Behajtási tevékenység 

 

A behajtási tevékenységgel kapcsolatban elmondható, hogy a bevételi tervszámok eléréséhez 

végrehajtási cselekmények közül a leghatékonyabbak kerülnek alkalmazásra. Nagyszámú 

azonban az olyan behajtási cselekmény, amely nem eredményezett bevételt, illetve egy-egy 

adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy az 

eredményre vezessen.  

 

Behajtási adatok összesítve  

 

Végrehajtási cselekmények/év 2016 2017 2018 2019 2020 

Inkasszó 

Darabszáma 2122 1676 1165 605 660 

Az összeg, amelyre a 

behajtást megindítottuk 

(Ft) 

835 459 000 591 658 000 523 400 000 240 905 419 197 263 355 

Az ebből beszedett 

összeg (Ft) 
109 651 000 97 502 000 133 709 000 128 278 583 108 481 371 

Nyugdíj- és 

bérletiltás 

Darabszáma 1535 1468 344 267 59 

Az összeg, amelyre a 

behajtást megindítottuk 

(Ft) 

121 253 000 112 920 000 17 885 000 14 500 082 4 129 722 

Az ebből beszedett 

összeg (Ft) 
20 901 000 12 710 000 3 505 000 1 477 102 265 867 

Gépjármű 

forgalomból 

történő 

kivonása 

Darabszáma 429 203 291 79 46 

Az összeg, amelyre a 

behajtást megindítottuk 

(Ft) 

73 391 000 106 977 000 105 224 000 1 547 880 4 555 727 

Az ebből beszedett 

összeg (Ft) 
853 000 879 000 995 000 31 600 68 336 

Jelzálogjog, Darabszáma 5 20 11 2 2 
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végrehajtási 

jog bejegyzés 
Az összeg, amelyre a 

behajtást megindítottuk 

(Ft) 

20 362 000 136 992 000 47 249 000 8 672 325 4 397 567 

Az ebből beszedett 

összeg (Ft) 
761 000 14 840 000 0 22 194 158* 2 671 319 

Végrehajtási 

értesítés, 

fizetési felhívás 

Darabszáma 3648 2988 3068 795 1840 

Az összeg, amelyre a 

behajtást megindítottuk 

(Ft) 

474 994 000 205 105 000 303 771 000 249 707 907 521 210 432 

Az ebből beszedett 

összeg (Ft) 
33 555 000 19 233 000 61 719 000 55 360 243 134 003 265 

*A 22 194 158 Ft a korábbi években, valamint a 2019. évben bejegyzett jelzálogból fakadó befizetésekből teljesült. 

 

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 205 esetben kerestük meg a munkáltatói, illetve nyugdíjra 

vonatkozó adatokat nyilvántartó szervet. Inkasszó teljesüléséhez összesen 118 esetben élt az 

Osztály a pénzintézettől számlaszám közlésének megkeresésével magánszemélyek és cégek 

esetében.  

 

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni az 

adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzintézeti számlaszám stb.) van szüksége. 

Ennek érdekében az Osztály 297 gépjármű-adatkérést, 314 cégnyilvántartásból történő 

lekérdezést, valamint 374 lakcím-nyilvántartási adatlekérdezést végzett, valamint folyamatos 

volt az adózókkal a telefonon történő egyeztetés is.  

 

A fenti adatokból is kitűnik, hogy a leggyakrabban alkalmazott végrehajtási cselekmények az 

azonnali beszedési megbízás, illetve a nyugdíjra vagy munkabérre irányuló letiltás. Sok 

esetben azonban problémát jelent a munkabérletiltás során, hogy a munkáltató nem tesz eleget 

a törvényi kötelezettségének. Ennek kiküszöbölésére került alkalmazásra az az eljárási rend, 

amely során az ilyen munkáltatókkal szemben az adóhatóság élni tud az adótartozásnak a 

munkáltatótól történő behajtásával.  

 

A behajtási adatok az adók módjára való köztartozásokra vonatkozó végrehajtási 

cselekmények adatait is magukban foglalják. Ezen bevételek nagy része azonban nem az 

Önkormányzat saját bevételét képezik. 

A koronavírus-járvány okozta gazdasági hatás egyes adózóknál a helyi adók megfizetésében 

nehézséget okozott. A jogszabályok által meghatározott esetekben felfüggesztésre kerültek az 

adóvégrehajtások, új fizetési könnyítéssel összefüggő elemek jelentek, majd szűntek meg 

jellemzően a járvány első hullámának az időszakában. 

A veszélyhelyzet alatt szüneteltek az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárásai. A 

veszélyhelyzet megszűnését követően 2020 nyarán lehetett csak a végrehajtási eljárásokat 

megindítani, illetve folytatni. 

 

Fizetési könnyítések 

 

Az adóhatóság feladatai közé tartozik a hátralékkal rendelkező adózók fizetési problémáinak 

méltányos kezelése is. Fizetési halasztásról, részletfizetésről, illetve elengedésről az 

adóhatóság határozattal dönt az adózó vagyoni és jövedelmi viszonyának vizsgálatát 

követően. 

 

A jogszabály biztosította automatikus részletfizetési kedvezményt 2020. évben 15 adózó 

kérelmezte. 
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Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán a 2020. évben 11 413 152 forint tőke 

és 1175 forint késedelmi pótlék elengedéséhez járultunk hozzá.  

 

 
 

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részlefizetési kérelemmel élnek, kisebb 

arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve magánszemélyek a tőke és a pótlék 

elengedését kérik. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a gazdálkodó 

szervezeteknél a tőketartozás elengedésére nem ad lehetőséget, csak bírság- és pótlékhátralék 

esetén. 

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem 

teljesíti, a tartozás a járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. 

 

Az önkormányzati adóhatósággal szembeni egyik legfontosabb elvárás volt a járványügyi 

veszélyhelyzet idején, hogy a járvány hatásait figyelembe véve méltányosan járjon el az 

adóügyekben. Az adóhatóság 2020. március 19. és július 17. közötti időszakban a fizetési 

könnyítési kérelmek szinte mindegyikét helybenhagyta. 

 

Speciális fizetési könnyítések is életbe léptek a veszélyhelyzet idején. A jogszabályi 

rendelkezések alapján egyszeri kérelem benyújtására volt lehetőség, amelyet minden adózó 

csak egy alkalommal vehetett igénybe. A legfeljebb 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi 

pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik helyi adó vonatkozásában (kivéve az 

idegenforgalmi adó) és a gépjárműadóban is kérhető volt ötmillió forint tartozásig. Ez a nehéz 

helyzetbe került vállalkozásoknak nagy könnyebbséget jelentett.  

 

Felderítési tevékenység 

 

A felderítési tevékenység során 82 esetben került sor építmény- és telekadó vonatkozásában 

adóbevallásra történő felszólításra, amelynek eredményeképpen 54 adózó tett eleget a 

bevallási kötelezettségének. Ezúton 42 508 215 forint adó került előírásra, melyből a 2020. 

évben 19 126 345 forint bevétel realizálódott.  

Az előírt és befizetett összegben mutatkozó különbség egyik oka, hogy a felderítés útján 

adókötelezettség alá eső cégek, illetve magánszemélyek nagy része élt a méltányossági 

kérelem benyújtásának lehetőségével, és a több év alatt felhalmozott adóhátralékot fizetési 

halasztás, illetve részletfizetés igénybevételével fizetik meg. 
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Egyéb feladatok 

 

Az Adóhatósági Osztály ügyiratforgalmi statisztikáját az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Év Ügyiratforgalom főszám Ügyiratforgalom alszám 

2016 17 384 60 971 

2017 15 637 48 399 

2018 15 563 42 112 

2019 20 632 39 467 

2020 28 369 55 458 

 

Az Osztály munkatársai az adókivetési, adóbeszedési és adóvégrehajtási feladatokon túl a 

2020. évben 1038 adó- és értékbizonyítványt, 1086 adóigazolást, valamint 37 vagyoni 

igazolást állítottak ki az adózók részére. 

Adó- és értékbizonyítványt jellemzően hagyatéki eljáráshoz a közjegyző, illetve végrehajtási 

eljáráshoz a bírósági végrehajtó kéri a kerületi ingatlanokra vonatkozóan. 

 

Év Adó- és értékbizonyítvány Adóigazolás 

2016 1185 385 

2017 1197 407 

2018 1226 461 

2019 1124 815 

2020 1038 1086 

 

2020. január 1-jétől építmény- és telekadó vonatkozásában adómérték-emelésre került sor, 

ezért az adózók az új adókötelezettség megállapításáról határozatban lettek értesítve. 

2020. február hónapban került sor az év eleji építmény- és telekadó, gépjárműadó határozatok, 

valamint valamennyi adónemben a fizetési értesítők kiküldésére az adózók részére. A 

gazdasági társaságok részére hivatali kapun keresztül 4565 db határozatot és 3987 db fizetési 

értesítő lett kiküldve. 

A magánszemélyek részére továbbra is postai úton történt a kézbesítés, így 7391 db 

tértivevényes és 18 127 db sima küldeményt postáztak. A megszemélyesített küldemények 

gyártásához kapcsolódó feladatokra az EPDB Zrt.-vel vállalkozási keretszerződést kötöttek. 

 

Építésügyi Osztály 

 

Az Osztály hatósági feladatokat lát el, de jelentős számban kezel panaszokat is. Az Osztály 

szorosan együttműködik a Főépítészi Osztállyal és a Környezetvédelmi Osztállyal. 

Közterület-használat 

A közterület-használattal kapcsolatos eljárás önkormányzati hatósági ügy, amelyben első 

fokon átruházott hatáskörben a polgármester dönt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete alapján.  
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Közterület-használati eljárások során hozott döntések a 2020. évben, összehasonlítva a 

megelőző két év adataival 

 

Polgármesteri döntések / év 2018 2019 2020 

1. Határozatok 

1.1. Hozzájárulás 353 321 430 

1.2. Elutasítás 16 17 8 

1.3. Díjfizetésre és eredeti állapot helyreállítására kötelezés 55 36 14 

1.4. Hozzájárulás megszüntetése 4 18 6 

1.5. Saját hatáskörben kijavítás, módosítás, visszavonás 14 14 10 

1.6. Közterület-használati díj megállapítása 171 0 0 

Polgármesteri határozatok összesen 613 406 468 

2. Polgármesteri végzések összesen 71 43 27 

3. Képviselő-testületi és bizottsági döntések 

3.1. Hozzájárulások 5 25 9 

3.2. Saját hatáskörben módosítás, visszavonás, kijavítás 1 2 1 

3.3. Másodfokú döntések 15 10 5 

3.4. Fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli visszautasítása 7 1 0 

3.5. Méltányossági döntés 15 9 39 

3.6. GPB döntése díjmegállapításról 3 3 3 

Képviselő-testületi és bizottsági döntések összesen 46 50 57 

 

A 2020. évben nem került sor közterületen álló felépítmények hatósági végrehajtás keretében 

történő bontására. Az intézményi fejlesztésekre figyelemmel a Vaskő utcai közterületi 

garázssor tekintetében 2019-ben visszavonásra került közterület-használati hozzájárulások 

bontási kötelezettséget tartalmaztak. Az érintettek önként eleget tettek a határozatban 

foglaltaknak, így 10 garázs lebontására került sor. 

 

A koronavírus-járvány időszakában a közterületet használó vállalkozások is nehéz helyzetbe 

kerültek a korlátozott nyitvatartási idő, valamint a vásárlói forgalom csökkenése miatt. A 

benyújtott méltányossági kérelmek száma növekedett, míg 2019-ben 9 darab, addig 2020-ban 

39 darab (5 esetben elutasítás, 34 esetben elengedés, mérséklés) méltányossági döntés 

született. 

2020. évben a befolyt, illetve beszedett közterület-használati díj összege 69 541 175 forint. 

 

Településképi eljárások 

A településképi bejelentési, illetve kötelezési eljárások önkormányzati hatósági ügyek, 

amelyekben első fokon átruházott hatáskörben a polgármester dönt Budapest Főváros X. 
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kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete alapján.  

 

A vonatkozó helyi rendelet szerint az Osztály – a főépítész bevonásával – településképi 

bejelentési eljárásokat folytatott le és előkészítette a polgármesteri döntéseket. A településképi 

bejelentési eljárások tárgya elsősorban a helyi védett épületeket érintő építési tevékenységek, 

reklámtábla-, hirdetőberendezés elhelyezése, valamint épületrészek rendeltetésváltozása volt. 

2020. évben 38 településképi bejelentési eljárás lefolytatására került sor. A fentieken túl a 

korábban kiadott településképi bejelentési határozatokban foglaltak kerültek ellenőrzésre. 

 

Egyéb feladatok 

 

Jogszabályváltozást követően 2020. március 1-jétől az építésügyi hatósági hatáskört Budapest 

Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Kelet-Pesti Építésügyi és 

Építésfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) gyakorolja. Az átadás-

átvételkor kizárólag a folyamatban lévő vagy intézkedést igénylő ügyeket kellett áttenni, így 

összesen 206 ügy áttétele történt meg. Az Osztály feladata a Kormányhivatallal való 

kapcsolattartás, a már lezárt, de még irattárunkban található építésügyi hatósági ügyiratok 

ügyféli vagy hatósági megkeresésre történő végleges áttétele. 2020-ban 45 ügy iratainak 

áttételéről intézkedtek. 

 

Az építmények jókarbantartásának elmaradása esetén építésügyi hatósági eljárásnak van 

helye, melyre hatáskörrel szintén a Kormányhivatal rendelkezik, ezért 2020-ban 5 alkalommal 

történt áttétel. 

 

Építési engedély nélküli vagy az engedélytől módosított építési engedély beszerzése nélkül 

eltérő, továbbá az építésügyi előírásoknak nem megfelelő építési tevékenység esetén a 

jogszabályi rendelkezések alapján a Kormányhivatalnak mint építésfelügyeleti hatóságnak 

van eljárási kötelezettsége. 2020. évben 7 esetben történt kezdeményezés építésrendészeti 

eljárásra. 

 

Az Osztály kérelemre a Főépítészi Osztállyal egyeztetett írásbeli tájékoztatást ad ki az egyes 

ingatlanokat érintő településrendezési és településképi előírásokról, elsősorban a tervezés 

elősegítésére. A tájékoztató levelek száma 2020-ban meghaladta az 50 darabot. 

 

Az Osztály feladatkörébe tartozik a rendezetlen címmel rendelkező ingatlanok címképzési 

eljárásainak lefolytatása, amelynek során 118 döntés született. Ezen felül a címek igazolására 

a kérelmező ügyfél részére 290 esetben hatósági bizonyítvány kiadására került sor.  

 

2020-ban 39 darab igazolás lett kiadva arra vonatkozóan, hogy a települési cím szerinti 

ingatlan alkalmas a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására. 

 

Az Osztály más hatóság által folytatott engedélyezési eljárásban (telekalakítási eljárás, útügyi, 

valamint elektromos hálózat engedélyezési eljárás) szakhatóságként működött közre, az 

állásfoglalások száma 46 darab volt. 
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Hatósági Osztály 

 

A Hatósági Osztály feladatkörébe tartoznak a telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari 

tevékenységekkel, a működési engedélyek kiadásával, a bejelentés-köteles kereskedelmi 

tevékenységekkel, a vásárok, piacok engedélyezésével, a bevásárlóközpontok bejelentésével, 

továbbá a szálláshely-szolgáltatással és a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével 

kapcsolatos ügyek. Az Osztály folytatja le a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 

eljárásokat, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott egyes 

magatartások megsértése miatt indult szabályszegési eljárásokat.  

 

Ügyiratforgalom (főszám)/év 2018 2019 2020 

Birtokvédelem 119 116 129 

Ipari és kereskedelmi ügyek 1443 1845 1762 

Közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértése (szabályszegés) 
967 851 287 

 

Ipari és kereskedelmi ügyek 

Az ipari és kereskedelmi eljárások jellemző mutatószámait a következő táblázatok foglalják 

össze. 

 

Engedélyek száma/év 2018 2019 2020 

Működési engedély 23 22 34 

Telepengedély 3 4 2 

Rendezvénytartási engedély 18 12 0 

 

Nyilvántartásba vételek száma/év 2018 2019 2020 

Kereskedelmi ügyek 254 319 181 

Ipari tevékenység 40 48 21 

Szálláshely-szolgáltatás 8 5 0 

 

Ellenőrzések száma/év 2018 2019 2020 

Kereskedelmi tevékenység ellenőrzése 135 134 152 

Ipari tevékenység ellenőrzése 35 51 22 

Szálláshely ellenőrzés 13 14 16 

Zenés, táncos rendezvény ellenőrzése 4 4 0 

 

Az üzletek ellenőrzése elsődlegesen a forgalmazott termékkörökre, az árak és a nyitvatartási 

idő feltüntetésére, a vásárlók könyvének meglétére és elhelyezésére terjed ki, kiemelten 

vizsgálva továbbá a szemétszállítási szerződés meglétét és az üzletek előtti közterület tisztán 

tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését. Az árak feltüntetésének elmulasztása miatt 

eljárást kezdeményeztünk az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, az üzletek előtti 

közterület tisztán tartása elmulasztása miatt pedig több esetben szabályszegési eljárás indult a 

közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt. 
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Az Osztály munkatársai által elvégzett ellenőrzések eredményeként 1 üzlet ideiglenes 

bezáratására került sor. Szálláshely-szolgáltató esetében a tűzvédelmi hiányosságok 

megszüntetése érdekében 1 esetben született határozat. A szálláshely-szolgáltató a döntést 

követően a hiányosságokat megszüntette. 

 

2020. szeptember 16-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kőbányai Közterület-felügyelet és 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével közös ellenőrzés keretében 6 üzlet 

ellenőrzésére került sor. 

 

A Hatósági Osztály a 2020. évben 11 hulladékgazdálkodással foglalkozó ipari telepet 

ellenőrzött. Az ellenőrzések eredményeként két esetben került sor az ipari tevékenység 

megtiltására. A Hatósági Osztály az egyik esetben elrendelte a végrehajtást, és a megtiltó 

határozat végrehajtásának foganatosítását kezdeményezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

 

A 2020. június 5-én történt tűzesetre tekintettel a Hatósági Osztály 2020. július 16-án átfogó 

helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta az 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4. szám alatti 

telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles 

gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre telepengedéllyel rendelkező cégeket. 

Az ellenőrzésre a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi 

Osztály, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztály munkatársainak bevonásával került sor. Összesen nyolc cég ellenőrzése történt 

meg. Az ellenőrzések hatósági intézkedést igénylő hiányosságot nem tártak fel. 

 

A 2020. december 4-ei robbanással járó tűzeset miatt a Hatósági Osztály munkatársai 2020. 

december 8-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség munkatársaival közös helyszíni ellenőrzést tartottak az 1106 Budapest, 

Sárgarózsa utca 33-35. szám alatti, 42643 és 42644 helyrajzi számú ingatlanokon. Az 

ellenőrzés bejelentés, illetve telepengedély nélkül végzett ipari tevékenységeket tárt fel, amely 

miatt 2021. január 8-án megtiltó határozat meghozatalára került sor. 

 

2020. évben az éves ellenőrzési tervnek megfelelően a kerületben működő valamennyi egyéb 

szálláshely, illetve közösségi szálláshely típusú szálláshely ellenőrzésére sor került, összesen 

16 egységnél történt ellenőrzés. 

 

A kialakult járványhelyzet miatt 2020 áprilisában a kerületben működő két rendszeres zenés, 

táncos rendezvény megszűnt, illetve 2020. évben rendezvénytartási engedély kiadását igénylő 

alkalmi rendezvényre nem került sor, ezért ilyen tárgyú ellenőrzés nem történt. 

 

2020 októberében egy rövid időszakban a jegyző is kijelölésre került a maszkviselési 

szabályok betartásának ellenőrzésére az üzletek és a bevásárlóközpontok tekintetében. A 

Hatósági Osztály az említett időszakban 77 üzletet ellenőrzött és több esetben figyelmeztetést 

alkalmazott a maszkviselési szabályok megsértése miatt. 
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Birtokvédelmi eljárás 

 

A birtokvédelmi eljárás az államigazgatási eljárások között speciális helyet foglal el, mivel 

egyrészt ellenérdekű felek között zajló úgynevezett kontradiktórius eljárás, másrészt az 

alapeljárásra nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit. A birtokvitás ügyekben mind a 

magánszemélyek, mind a jogi személyek közötti eljárások egyaránt előfordulnak. Különösen 

sok időt vesz igénybe az eljárás során tartott tárgyalás, ahol az ellenérdekű felek és az 

esetleges tanúk meghallgatása történik meg, és időközönként nehezen tartható mederben a 

tárgyalás menete az ügyfelek magatartása miatt.  

A birtokvédelmi eljárásokra vonatkozó főbb számokat az alábbi táblázat mutatja.  

 

Birtokvédelmi adatok/év 2018 2019 2020 

Birtokvédelmi kérelmek száma 42 55 42 

A kérelemnek helyt adó kötelező határozatok 

száma 

14 13 12 

A kérelmet elutasító határozatok száma 32 31 29 

Végrehajtási eljárások száma 14 15 18 

 

Az Ákr. 2018. január 1-jei hatályba lépése a birtokvédelmi eljárásban hozott kötelező 

határozat végrehajtását nem érintette, a főszabálytól eltérően a végrehajtásról a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal helyett továbbra is a jegyzőnek kell gondoskodnia. A végrehajtás módozata 

elsősorban a bírság kiszabása.  

 

Szabályszegési ügyek 

 

A szabályszegési ügyek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-

testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Közösségi rendelet) szabályozott tényállások 

megsértése miatt hivatalból indított önkormányzati hatósági eljárások. A szabályszegési 

ügyek többsége a kerületi ingatlanok és ingatlanok előtti közterületek rendezetlensége (gyom, 

fasarj) miatt indult.  

 

Az alábbi táblázat a szabályszegési eljárások megoszlását mutatja tényállások szerint. 

 

Szabályszegési ügy/év 2018 2019 2020 

Ingatlan rendezetlensége 152 113 108 

Zöldterületen történő parkolás 765 702 40 

Egyéb  50 36 62 

A zöldterületen történő parkolás miatti szabályszegési ügyek száma a korábbi évekhez képest 

jelentősen csökkent tekintettel arra, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának 2020. július 7-

én kelt, Köf.5011/2020/5. számú határozata alapján ezekben az ügyekben szabályszegési 

eljárás helyett szabálysértési eljárást kell lefolytatni, ami a rendőrség hatáskörébe tartozik. Az 

egyéb szabályszegési ügyek között bódítószer fogyasztása, játszótérre szeszes ital bevitele, 

kutya nem a kijelölt útvonalon történő sétáltatása, szökőkúttal kapcsolatos szabályszegés, 
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közterületen idegen, gazdátlan állat etetése, illetve közterületen rendeltetésszerű használatot 

akadályozó tárgy elhelyezése tényállások megsértése miatt indultak hatósági eljárások.  

Az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság összegét és a befolyt bírság összeget a következő 

táblázat tartalmazza. 

 

Közigazgatási bírság (Ft)/év 2018 2019 2020 

Adott évben kiszabott közigazgatási 

bírság 
12 180 000 16 569 000 7 197 000 

Adott évben befizetett/beszedett 

közigazgatási bírság 
7 338 000 10 808 200 6 951 626 

 

A szabályszegési ügyekben kiszabott közigazgatási bírság az Önkormányzat bevételét képezi. 

Az önkéntes befizetés elmaradása esetében a kiszabott közigazgatási bírságot a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal hajtja be. 42 esetben kezdeményeztünk közigazgatási bírság meg nem fizetése 

miatt végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

 

Igazgatási Osztály 

 

Ügyfélszolgálati tevékenység 

 

Az Ügyfélközpontban az ügyfélszolgálat a Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatt 

nyitvatartási idejében (hétfő 8.00-17.30, kedd 8.00-15.30, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-

15.30, péntek 8.00-13.00) várta a kőbányai ügyfeleket. Az ügyfélfogadást ügyfélhívó rendszer 

segíti, melynek segítségével a szakterületi ügyintézőkhöz lehet bejelentkezni. 

Az Önkormányzat az újhegyiek ügyintézésének megkönnyítése érdekében kihelyezett 

ügyfélszolgálatot működtet a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt az Újhegyi 

Közösségi Házban. A kihelyezett ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje hétfő 8.30-17.30, szerda 

8.30-16.00, péntek 8:30-13:00 óra. 

A 2020. év ügyfélfogadását, illetve annak korlátozását a koronavírus-járvány miatt kihirdetett 

veszélyhelyzeti szabályok határozták meg. 

Az ügyfélszolgálat feladata elsősorban a személyesen megjelenő, valamint telefonon 

érdeklődő ügyfelek általános tájékoztatása és az ügyfelek által beadott kérelmek, beadványok 

átvétele, érkeztetése. 

Az állandó feladatok közé tartozik a Kőbánya közigazgatási területén belül talált tárgyak 

kezelése, meghatározott közigazgatási szolgáltatási díjak beszedése, valamint a vásárlók 

könyvének hitelesítése. Az ügyintézők hatósági igazolásokat állítanak ki életben létről, családi 

állapotról. 

A fentieken túl időszakos feladatot is ellátnak az ügyfélszolgálati ügyintézők, ezek közé 

tartozik például az őszi zöldhulladék-gyűjtő akció lebonyolítása, amelynek keretében a Kőkert 

Kft. által biztosított biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsákok kiosztása történik. 

2020. évben 30 000 darab zöldhulladék-gyűjtő zsákot adtunk ki a kőbányai lakosok, illetve 

intézmények részére. 
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Anyakönyvi feladatok 

 

Az anyakönyvvezetők foglalkoznak a X. kerületben történt születések, halálesetek és 

házasságkötések anyakönyvezésével. Az anyakönyvezés elektronikus anyakönyvi 

rendszerben történik. Az anyakönyvi események magas számát a kerületben található Bajcsy-

Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet határozza meg, ahol természetesen nem csak kerületi 

lakosok születnek, illetve hunynak el. 

Az anyakönyvvezetők a házasságkötéseket főként szombati napon tartják, jellemzően a 

hivatalos házasságkötő teremben, előfordult azonban külső helyszínen történt házasságkötés 

is pl. egészségügyi intézményben. 

Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatban nemcsak az anyakönyvezés jelent feladatot, 

hanem nagyszámban állítottak ki anyakönyvi kivonatokat is, amely az egyik legmagasabb 

ügyfélforgalmat generálja a Hivatalban. 

A járványügyi helyzet és az időszakosan korlátozott ügyfélfogadás ellenére 2020. évben is 

5637 anyakönyvi kivonat (születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonat) kiállítására 

került sor. Az anyakönyvi területen a személyes ügyfélkapcsolatok korlátozásának 

időszakában sem lehetett eltekinteni az ügyfelek személyes kiszolgálásától, mert a személyes 

megjelenés számos anyakönyvi eljárásban a törvény szerint kötelező. 

 

A X. kerületben bekövetkezett anyakönyvi események számát a következő táblázat mutatja. 

Jól látszik, hogy a pandémia ellenére a házasodási kedv a kerületben nem csökkent jelentősen. 

Sajnálatos módon a halálesetek száma emelkedett. 

 

Év 
Anyakönyvi esemény 

Születés Házasság Halálozás 

2014. 1973 fő 261 1725 fő 

2015.  1895 fő 288 1990 fő 

2016.  1975 fő 318 1814 fő 

2017.  1925 fő 203 2009 fő 

2018.  1903 fő 245 1980 fő 

2019.  1860 fő 306 2080 fő 

2020. 1826 fő 281 2341 fő 

 

Lakosságszám 2020. évben 68 734 fő 

 

Az anyakönyvvezetők végzik a névváltoztatással, névmódosítással, valamint a családi 

jogállás rendezésével kapcsolatos anyakönyvi feladatokat. 

 

Az állampolgársági ügyekkel kapcsolatban csupán az állampolgársági eskütétel történik a 

polgármester előtt, az eskütételt az anyakönyvvezetők készítik elő. 
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Év 

Magyar 

állampolgársági 

esküt tett  

Ebből 

egyszerűsített 

honosítási 

eljárásban 

2014. 209 fő 191 fő 

2015.  85 fő 82 fő 

2016. 101 fő 71 fő 

2017.  66 fő 29 fő 

2018.  96 fő 53 fő 

2019. 94 fő 60 fő 

2020. 53 fő 27 fő 

 

Az anyakönyvvezetők látják el a Központi Címregiszter kezelését. Az Építésügyi Osztály 

által címképzési eljárásban hozott határozatai alapján átvezetésre kerültek a címregiszterben a 

még nem véglegesített, illetve újonnan létrejövő címek. 

Az anyakönyvvezetők vezetik a választási névjegyzéket, a 2020. évben nem voltak 

választások, így csak néhány kérelem érkezett a személyes adatok letiltása kapcsán.   

 

Lakcímrendezési eljárás 

 

Az Igazgatási Osztály intézi a lakcímrendezési eljárásokkal kapcsolatos ügyeket. A 

lakcímrendezési eljárásban az arra jogosult ügyfél kérheti a tulajdonában vagy 

haszonélvezetében lévő ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodó személy lakóhelyének, 

illetve tartózkodási helyének az érvénytelenítését. 

2020. évben a lakcímrendezésre irányuló hatósági eljárás során 183 határozatot és 23 eljárást 

megszüntető, valamint kérelmet visszautasító végzést hoztak. 

 

Hagyatéki ügyek 

 

A kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező elhunytak 

hagyatéki ügyeit az Osztály munkatársai intézik. Különösen fontos ezen a területen, hogy a 

munkatársaim megfelelő empátiával és segítőkészséggel forduljanak az elhunyt hozzátartozói 

felé. 

A hagyatéki eljárás megindulásakor az ügyintézők felveszik a kapcsolatot elsősorban a 

halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozóval. A hagyatéki eljárás során az 

örökhagyó jogszabályban meghatározott vagyonát kell leltározni. A felvett hagyatéki leltárt az 

illetékes közjegyző részére továbbítottuk a szükséges mellékletekkel, aki a leltár alapján 

folytatja le a közjegyzői hagyatéki eljárást.  

Számos esetben indult póthagyatéki eljárás is akár évekkel a halálesetet követően, mivel 

előfordult, hogy az örökösök csak évekkel később szereznek tudomást örökléssel érintett 

vagyontárgyakról (pl. régi, használaton kívüli gépjármű). 
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2020-ban 1623 hagyatéki eljárás indult.  

A hagyatéki ügyek intézésén felül az ügyintézők feladata még a gondnokság, illetve gyámság 

alá helyezési ügyekben vagyonleltár készítése, melyhez számos esetben a Budapest Főváros 

Kormányhivatala X. kerületi Hivatala munkatársaival együttműködve helyszíni szemlét 

tartottunk. 

 

Környezetvédelmi Osztály 

 

Az Önkormányzat alapvető célkitűzései közé tartozik az egészséges környezet feltételeinek 

biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások csökkentése, megszüntetése, 

valamint a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése és javítása. A 

Környezetvédelmi Osztály fő feladata a kerület környezetminőségét javító eljárások 

lefolytatása. 

 

Özönnövények, fás szárú növények 

 

Kiemelt feladata az Osztálynak a parlagfű, valamint más özönnövények elleni fellépés. 

Ennek érdekében a kerületben folyamatos az ellenőrzés és parlagfű észlelése esetében a 

szükséges hatósági eljárás megindítása az ingatlan tulajdonosával szemben. Végső esetben 

közérdekű védekezést elrendelésére került sor, amelynek során megtörtént az ingatlan 

kényszerkaszálása.  

 

A parlagfű-mentesítés mellett figyelmet fordítanak a bálványfák irtására, mivel ez az 

agresszív, gyökérsarjaival terjeszkedő fa számos helyen – az utak mentén, a kerítések és 

épületek falánál, a járda- és a falrepedésekben – megtalálható. A bálványfa-fertőzöttség 

felszámolása fontos közérdek. Káros hatása legfőképpen abban áll, hogy agresszív 

térfoglalásával elveszi az élőhelyet az értékes, őshonos növényzettől. A bálványfa ökológiai 

és turisztikai szempontból egyaránt csökkent értékűnek tekinthető, és ahol megjelenik, ott a 

terület az elhanyagoltság képét mutatja.  

 

A Közösségi rendelet meghatározza az ingatlanok és ingatlanok előtti közterületek gyom- és 

fasarjmentesítésére vonatkozó szabályokat az ingatlan tulajdonosai, kezelői, birtokosai 

részére. A kerület rendezettségének kialakítása érdekében az Osztály munkatársai 

folyamatosan, a vegetációs időszakban pedig kiemelten ellenőrizték az ingatlanokat, illetve az 

ingatlanok előtti közterületeket. A kötelezettség megsértése esetén felszólítást küldésére, vagy 

szabályszegési eljárás kezdeményezésére került sor. 

 

A gyom- és fasarjmentesítéssel, közérdekű védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedéseket 

a következő táblázat mutatja. 

 

 

Megtett intézkedések típusa 
Intézkedések száma 

2018. év 2019. év 2020. év 

Felszólítás 578 482 548 

Ellenőrzés/visszaellenőrzés 586 878 1066 

Közigazgatási szabályszegési eljárás 

kezdeményezése 
104 53 56 

Közérdekű védekezés elrendelése 6 3 1 
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Az Osztály jár el a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 

alapján a fákat érintő hatósági ügyekben. Az eljárások egyrészt kérelemre, másrészt hivatalból 

indulnak. A fakivágás iránti kérelmek elbírálása megtörtént és a tényállás tisztázását 

követően a fakivágást engedélyezték fapótlás előírásával vagy a kérelem elutasításra került. A 

döntések a kerületi és fővárosi tulajdonban lévő fákat is érintett. Az engedélyezési eljárásokat 

jellemzi, hogy kijelölt hatóságként más kerület (XVI., XIV., VIII. kerület) ügyében is 

eljártunk. 

 

A munkatársak ellenőrizték hivatalból, illetve lakossági bejelentésre a kerületi fák állapotát. A 

fa állapotának helyszíni vizsgálatát követően a hivatalból indult eljárás során a kiszáradt, 

balesetveszélyes fák kivágására határozattal kötelezést adtak ki fapótlási kötelezettség 

előírásával. Amennyiben a fa kivágása nem volt indokolt, úgy a fa kezelését, gallyazását 

írtuk elő. Néhány esetben a fa állapotának vizsgálatára műszeres 3D fakopp vizsgálatot 

végeztettek. 

 

A 2020. évi fakivágási intézkedések jellemzőit az alábbi táblázat összesíti. 

 

 2018. év 2019. év 2020. év 

Fakivágásra kötelező döntések száma 249 217 293 

Kivágásra kötelezett fák száma 405 369 374 

Kötelezés esetén pótlandó fák száma 472 398 413 

Fakivágási engedélyezési eljárásban 

kiadott döntések szám 
29 29 13 

 

Hulladékgazdálkodási eljárás  

 

Kőbánya területén sajnálatos módon nagy számban jelenik meg szabálytalan 

hulladékelhelyezés, amely nemcsak a kerületben, hanem az egész ország területén problémát 

jelent. A Kőbányai Közterület-felügyelet és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai 

által a közterületen fellelt hulladékhalmok közötti személyes adatok (számlák, iratok) alapján 

vagy tettenérés esetén minden esetben hulladékgazdálkodási eljárás lefolytatására került sor. 

Az eljárás során a hulladék korábbi birtokosával, illetve a cselekmény elkövetőjével szemben 

lehetőség van eljárni és bizonyítottság esetében bírságolni. Tettenérés hiányában a bizonyítás 

ugyanakkor nagyon nehéz, mivel az illegális hulladékelhelyezők tisztában vannak a 

jogszabályokkal. Sok esetben a közterületen hulladékként fellelt iraton elhunyt személy adatai 

szerepelnek. A fentiek ellenére a hatósági eljárást minden esetben lefolytattuk abban bízva, 

hogy ha bírságolni a bizonyítottság hiányában nincs is lehetőség, az eljárás alá vont 

személyek számára maga az eljárás is visszatartó hatású a jövőbeni jogsértés elkövetését 

illetően.  

 

A kerületben több magántulajdonban lévő elhagyatott vagy lakott ingatlanon is előfordul 

szabálytalan szemétlerakás. Ezek között gyakran az egészségre veszélyes állati eredetű, 

bomló és szerves hulladék, továbbá esetenként háztartási és/vagy ipari veszélyes hulladék is 

található. A magánterületeken felhalmozott hulladékokkal kapcsolatban lefolytatott 

hulladékgazdálkodási eljárások szinte mindegyikét az adott ingatlan tulajdonosával szemben 

folytattuk le.  
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által létrehozott Hulladékradar elnevezésű 

applikációban a lakosságnak lehetősége van a magáningatlanon, valamint a közterületen 

észlelt hulladékok bejelentésére, amely adatokról rendszeres jelzést kaptunk. A 

Környezetvédelmi Osztály a Hulladékradar rendszerben rögzített 101 bejelentést vizsgált ki, 

és tette meg a szükséges intézkedéseket. A bejelentések érintettek magáningatlanokat és 

jelentős számban önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat is. 

 

2020. évben 72 esetben folytatottunk le hulladékgazdálkodási eljárást, amelyből a tényállás 

tisztázását követően 23 ügyben hulladékgazdálkodási bírságot szabtunk ki. 

 

A vasúti területek elhanyagoltságával, illetve az illetéktelenek által behordott hulladékok 

felszámolásával kapcsolatban folyamatosan tartotta az Osztály a kapcsolatot a MÁV Zrt. 

munkatársaival, és több alkalommal közös helyszíni szemlére is sor került . Kiemelt területek 

a Keresztúri út menti MÁV ingatlanok, az Élessaroknál lévő MÁV rézsű, Korponai és 

Kolozsvári utcai területek. 

 

A hulladékgazdálkodási eljáráson felül a közterületen elhelyezett illegális hulladékkal 

kapcsolatos lakossági bejelentéseket, panaszokat kezeltük, és saját észlelés alapján is 

intézkedtünk a hulladék elszállítása iránt. Saját tulajdonú közterületek esetében megkerestük a 

Kőkert Kft.-t a hulladékelszállításra.  

 

Hosszú ideje visszatérő problémát jelent a Budapest X. kerület, Gyakorló utca, 

Gyógyszergyári út környezetében található (ún. Terebesi erdő), a Fővárosi Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok elhanyagolt, gondozatlan állapota, az ott tartózkodó 

hajléktalan személyek életvitele, az általuk okozott szennyezés, így az erdőben halmozódó 

szemét, a szabadtéri főzésből és a különböző anyagok égetéséből eredő légszennyezés, 

valamint a területen folytatott ebtartás, illetve a kóborló ebek nagy száma és a 

kutyatámadások előfordulása. Több alkalommal készített elő a Környezetvédelmi Osztály 

olyan megkeresést a Fővárosi Önkormányzat felé, amelyben a terület kitakarítását, végső 

rendezését irányozta elő. Ennek eredményeként a Keresztury Dezső Általános Iskola 

közvetlen környezetének kitakarítása, illetve a növényzet visszavágása a Fővárosi 

Önkormányzat és a Kőkert Kft. közreműködésével 2020 októberében megtörtént. A Fővárosi 

Önkormányzat több szervezettel együttműködve – bevonva a Terebesi erdőben jogcím nélkül 

lakókat is – több mint 2000 m3 illegálisan lerakott szemetet és sittet szállított el a Főkert Zrt. 

tulajdonába tartozó telephelyről, és további nagyjából 100 m3 illegális hulladéktól 

szabadította meg a belső természetközeli erdő- és gyepterületeket. A területet beton elemekkel 

torlaszolták el, és további két ponton – az Erdélyi Gyülekezet mellett és a vasúti felüljárónál – 

földsáncokat alakítottak ki a behajtás megakadályozása érdekében.  

 

Sajnos a Fővárosi Önkormányzat által megtett intézkedések – amelyek főként csak egy-egy 

területegység hulladékmentesítését célozták meg – az évek óta fennálló problémákat nem 

oldották meg, ezért 2021. március 3-án ismételt megkereséssel éltünk Főpolgármester úr felé 

a területen kialakult helyzet komplex rendezésének előmozdítása miatt. Polgármester Úr 

megfontolásra javasolta az ingatlanok lekerítését annak érdekében, hogy a területre történő 

bejutás akadályozott legyen, hiszen az látható, hogy szervezetten hordják oda a különböző 

típusú hulladékokat. Javasolta a terület aljnövényzettől való megtisztítását is, mivel egy 

átláthatóbb terület talán kevésbé vonzza az illegális lerakókat. Felhívta a figyelmet arra is, 

hogy a terület jelenleg beerdősült állapotban van, ami az erdészeti hatóság intézkedését vonja 

maga után, és az ingatlanok erdő művelési ágba vonásával a Fővárosi Önkormányzat 
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tulajdonosi érdekei súlyosan sérülhetnek. Jelezte további problémaként, hogy a területen nagy 

számban, kolóniákban élő ebek számos esetben támadtak a villamosmegállóban várakozó 

utasokra, amelyek több alkalommal harapással, sérüléssel végződtek. Az állatok oltás és 

állatorvosi felügyelet hiányában a területen szabadon mozogva veszélyt jelentenek a 

gyalogosok és a várakozó utasok számára. 

 

Környezetvédelmi Program 

 

Az Osztály az érintett szervezeti egységekkel és szervezetekkel együttműködve beszámolót 

készített a Környezetvédelmi Programban szereplő 2019. évi tevékenységről, valamint a 

költségvetés függvényében kidolgozta a 2020. évi Intézkedési Tervet, amelyet a Képviselő-

testület elfogadott. 

 

Tekintettel arra, hogy a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Környezetvédelmi Programja a 2015-2019 évekre” című dokumentáció 2019. év végén 

hatályát vesztette, szükségessé vált az új, a 2020-2024. évekre vonatkozó, Kőbánya 

környezetpolitikai céljait és intézkedéseit összefoglaló környezetvédelmi program 

kidolgozása. A „Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre” című 

dokumentációt a Környezetvédelmi Osztály munkatársa készítette elő. A Környezetvédelmi 

Program több szakmai egyeztetést követően a Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-

2024. évekre című dokumentum jóváhagyásáról szóló 158/2020. (V. 29.) polgármesteri 

határozattal került elfogadásra. 

 

Kőbánya Klímastratégiája 

 

A KEHOP-2.1.2-2018.0025 „Zöld Kőbánya – Rajtad múlik” nyertes pályázat keretében 

vállalta a Kőbányai Önkormányzat a Kerületi Klímastratégia (a továbbiakban: Stratégia) 

elkészítését. A dokumentum kidolgozását a Hivatal munkatársai végezték el. A 

klímatudatosság erősítése az első és a legfontosabb cél. Ennek elérése érdekében a 

Stratégiában arra tettünk javaslatot, hogy a kerület és az egyes intézmények vezetői, a helyi 

közösségek és a kerület minden lakója minél pontosabban és részletesebben kapjon 

tájékoztatást a kialakult helyzetről, annak várható következményeiről és a helyi szintű 

cselekvés lehetőségeiről. A klímavédelmi szemlélet nyomatékosítása mellett szükséges volt a 

Stratégiában szereplő épületek, közintézmények és társasházak energiafelhasználási adatait az 

elmúlt időszakra vonatkozóan rendszerbe foglalni, az épületeken történt fejlesztések előtti és 

utáni energiafelhasználási és kibocsátási adatok mértékét összefoglalni. A vonatkozó 

jogszabályi rendelkezés alapján állásfoglalás-kéréssel kerestük meg az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztályát. A Minisztérium a 2020. augusztus 3-

án kelt állásfoglalásában a Stratégiával szemben érdemi kifogást nem emelt, és megállapította, 

hogy a Stratégia összhangban áll az Országgyűlés által 2018. október 30-án elfogadott 

második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában kitűzött célokkal. A Klímastratégiát a 

Képviselő-testület a 2020. augusztus 27-én megtartott ülésén elfogadta. 

 

Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás 

 

2020 októberében támogattuk azt az elképzelést, amelyet a Klímabarát Települések 

Szövetsége fogott össze a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatával, a 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával, a 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával, a Budapest Főváros 

Önkormányzatával, az Országos Meteorológiai Szolgálattal, miszerint közös pályázat 

beadását tervezik a LIFE in RUNOFF projekt keretében „Az éghajlatváltozáshoz való 
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alkalmazkodás települési tervezésbe és jogszabályokba való beépítésének ösztönzése, a 

csapadékvíz-infrastruktúra demonstrációs akcióira, a fejlesztés szabályozására, a városi 

sérülékenységi vizsgálatokra és helyi éghajlati modellekre alapozva” címmel. Olyan integrált 

szakmai platformot szeretnének létrehozni, amelynek tagja lenne számos városi beépítéssel is 

rendelkező magyarországi település. Az integrált szakmai platform tagjai a projektben 

véleményező jogkörrel rendelkeznének, illetve a platform tagjainak projekteseményeinken 

(konferenciák, szakmai továbbképzések) helyet biztosítanának.  

A Környezetvédelmi Osztály koordinálta és előterjesztést készített elő az Önkormányzatnak a 

Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozása érdekében.  

Az Egyesület céljai között szerepel a tagtelepülések klímavédelmi és energiagazdálkodási 

területen történő érdekképviselete, szervezési feladatok ellátása, valamint a hazai és 

nemzetközi információcsere biztosítása. Az Egyesület azokat az önkormányzatokat tömöríti, 

ahol éghajlatváltozási program folyik, illetve annak előkészítése folyamatban van. 

Polgármester úr az Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Klímabarát 

Települések Szövetségéhez történő csatlakozásról szóló 230/2020. (XI. 23.) polgármesteri 

határozattal döntött a csatlakozásról. 

 

Pilisi Parkerdő Zrt. által kialakított „örökerdő” támogatása 

 

A Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt 4/M erdőrészletet (Álmos utca mentén) jelenleg főként 

idegenhonos, túltartott, leromlott egészségi állapotú faállomány alkotja, amelynek tarvágással 

történő megújítása rövid távon a legoptimálisabb erdőgazdálkodási megoldás, hosszú távon 

azonban alacsony diverzitású, rövid vágásfordulójú erdőt eredményez. Az „örökerdő-

szerkezet” kialakítása keretében a Pilisi Parkerdő Zrt. az idős őshonos fák felkutatása, 

hagyásfaként történő kijelölése, természeti értékek felkutatása, holtfák felkutatása és 

megőrzése, szükséges erdészeti hatósági engedély beszerzése, akácok kíméletes kitermelése, 

vágástakarítás, őshonos fák és cserjék telepítése, Álmos utcával párhuzamos erdei sétaút 

felújítása, közjóléti berendezések cseréje, valamint az ültetett facsemeték ápolása feladatokat 

látja el. A Környezetvédelmi Osztály készítette elő azt a támogatási szerződést, amelyet 2020. 

december 9-én az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest X. kerület, 4/M 

erdőrészlet megújítására, örökerdő-szerkezet kialakítására és fenntartására öt éves időszakra 

vonatkozóan kötött. A szerződés szerinti munkálatokra 2021. tavaszán sor került.  

 

Zajvédelem 

 

Az Osztály feladatkörébe tartozik a kereskedelmi, vendéglátó, továbbá az építési 

tevékenységből eredő zajra vonatkozóan a zajvédelmi eljárások lefolytatása, kötelezés, 

illetve kérelemre határérték-megállapítása. Zajvédelmi hatáskörben 2020-ban 12 ügyben 

jártunk el, ebből 1 esetben zajmérésre köteleztük az üzemeltetőt, és 1 ügyben zajbírság 

kiszabására került sor. 

 

Az Osztály látja el a repülési zajjal kapcsolatos feladatokat. A Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér okozta környezeti terhelések mérséklésére tett intézkedésekről az Önkormányzat 

honlapján polgármester úr egy részletes tájékoztatót helyezett ki. 

 

Az Osztály a különböző felügyeleti szervek felé polgármesteri megkereső leveleket állított 

össze, amelyben nyomatékosan kérte a 2018. augusztus 16-án bevezetett új repülési irányok 

felülvizsgálatára irányuló intézkedések megtételét. A 2018. augusztus hónapban bevezetett új 

repülési irányok különösen hátrányosan érintették Kőbányát, amely a jelentős számban 

beérkező lakossági panaszokból is látható volt, amelyre a válasz-tervezeteket előkészítettük. 
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A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 

hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 

21. § (6) bekezdése értelmében a Budapest Airport Zrt. mint a Repülőtér üzembentartója 

Zajvédelmi Bizottságot hozott létre és működtet, amelybe az Önkormányzat is delegálhatott 

egy szavazati joggal rendelkező képviselőt. Az Önkormányzat Radványi Gábor 

alpolgármester urat delegálta. A Bizottság az elmúlt időszakban évente egy alkalommal 

ülésezett. A Zajvédelmi Bizottság fő feladata a repülőtéri zajproblémákkal kapcsolatos 

tájékoztatási és érdekegyeztetési feladatok összehangolt ellátása. A 2020. október 15-én 

megtartott ülésen napirendként szerepelt az újonnan alakult Bizottság elnökének 

megválasztása, a Zajvédelmi Bizottság ügyrendjének elfogadása. 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Repülőtér környezetében a Budapest Airport Zrt. 

zajmonitor-állomásokat épített ki és üzemeltet, amelyek közül kettő kerületünkben 

helyezkedik el, az 1. számú a Budapest X. kerület, Fehér út 10. szám alatti, az 5. számú a 

Budapest X. kerület, Keresztúri út 164. szám alatti ingatlanon. Radványi Gábor 

alpolgármester úr 2020. január 21-én személyes egyeztetést folytatott a Budapest Airport Zrt. 

munkatársaival a Keresztúri úti zajmonitor-állomás áttelepítésével kapcsolatban. A 

megváltozott pályairányok miatt a repülési zajjal jelenleg legnagyobb mértékben terhelt 

területrészen, az Újhegyi lakótelep környezetében javasolt helyszínek közül felvettük a 

kapcsolatot a Bajcsy-Zsilinszky Kórház vezetőivel, amelynek következtében 2020. február 

12-én a Hatósági Főosztály munkatársaival és a Budapest Airport Zrt. képviselőivel közös 

helyszíni bejárásra került sor. A zajmonitor-állomás telepítésére az előzetes szemrevételezés 

alapján a C jelű lapostetős épület teteje a legalkalmasabb, a járványügyi helyzet azonban 

megnehezítette az áttelepítést, ugyanis a kijelölt épületben éppen a Covid-részleg került 

kijelölésre. A Budapest Airport Zrt. és a Kórház közötti szerződés aláírása és a mérőműszer 

telepítése 2021-ben megtörtént. 

 

Állatvédelmi, állattartási feladatok 

 

Lakossági bejelentésre, illetve a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálat kezdeményezésére 

hivatalból állatvédelmi, állattartási eljárásokra került sor az állattartás körülményeinek 

vizsgálata és annak szabályossá tételére való kötelezés céljából. Jellemzően eb 

transzponderrel történő megjelölésének hiánya, állattartásból eredő bűz, a társasházi közös 

terek ebek utáni takarítatlansága, az eb pórázon való vezetésének hiánya, valamint az eb 

szökése megakadályozásának hiánya okozott problémát és vont maga után hatósági eljárást.  

2020. évben 59 állatvédelmi, állattartási eljárást folytattunk le.  

 

2020. évben jogszabályváltozás folytán az állatvédelmi, állattartási hatósági hatáskört a 

jegyzőtől elvonták és a kormányhivatalokhoz helyeztek át, ezért a folyamatban lévő eljárások 

anyagait áttettük a kormányhivatalhoz. Három hónap után azonban a jogszabály újabb 

módosítása történt meg, amivel az állatvédelmi, állattartási hatáskört a jegyző visszakapta. 

 

Egyéb feladatok  

 

A jelenlegi szabályozás szerint a házi vízigényt kielégítő kutak fennmaradása 2023. 

december 31-ig vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül engedélyezhető. 2020-ban 3 ilyen 

kérelem érkezett elbírálásra. 

 

Intéztük a hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel kapcsolatban beérkezett panaszokat, 

jelzéseket.  
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A közterületen elhullott állatok elszállítása az önkormányzatok kötelező feladata. Az 

Önkormányzattal szerződésben álló szakcég, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. részére 

kerültek továbbításra a kisállathulla tetemének elszállítására és szakszerű megsemmisítésére a 

beérkezett lakossági bejelentésék.  

 

Az egészségügyi kártevők (pl. ágyi poloska, csótány) megtelepedésének és elszaporodásának 

megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásuktól, rendszeres irtásukról 

gondoskodni kell. A védekezés elmulasztása esetén kötelezési eljárás lefolytatására a 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 

rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, ezért a hozzánk érkezett ilyen irányú panaszokat 

áttettük.  

 

Az Osztályhoz érkeznek be a lakossági bejelentések a patkányok észleléséről, amelyeket 

továbbítottuk a Budapest Főváros Önkormányzatával szerződésben álló szolgáltató részére a 

rágcsálómentesítés érdekében. 

 

Az elmúlt évben több alkalommal érkezett panaszbejelentés a kerületi lakosoktól arra 

vonatkozóan, hogy a kerület különböző pontján található közterületi fákba darazsak és 

méhek költöztek be, amelyek támadóan lépnek fel az emberekkel és a kisállatokkal szemben. 

2020. évben lakossági megkeresések alapján 2 darázskolónia és 3 méhcsalád kitelepítése 

történt meg. 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) feladatai átfogják a 

gazdálkodás teljes körét: a költségvetés előkészítését, a rendelettervezet összeállítását, annak 

pénzügyi lebonyolítását, a likvid források menedzselését, a költségvetési szervek, a 

nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági tásaságok finanszírozását, a zárszámadás és a 

vonatkozó statisztikai jelentések elkészítését, a vagyonváltozás követését, az ingatlanvagyon-

kataszter vezetését valamint az adókötelezettség teljesítését. Az operatív tevékenységen túl a 

Főosztály feladatkörébe tartozik a Gazdasági Bizottság és a Költségvetési Bizottság 

előterjesztéseinek szakmai felügyelete.  

Az elmúlt év egyik legfontosabb feladata – a járványhelyzettel is összefüggésben – a 

pénzügyi-számviteli folyamatok digitalizálása volt. Ennek keretében sikerrel megvalósult az 

elektronikus számlák befogadása, valamint a papíralapú számlák digitalizációja, melynek 

eredményeként jelentős mértékben csökkent a papírfelhasználás, egyszerűsödött, 

hatékonyabbá vált a számlák feldolgozása, igazolása, utalványozása, a pénzügyi teljesítés 

menete és a bizonylatok későbbi visszakereshetősége. A digitalizációhoz kapcsolódóan 

megszűnt a szerződések papíralapú nyilvántartása, azok az ASP rendszerben kerülnek 

rögzítésre. Mindezek eredményeként elmondható, hogy kialakításra került egy a kor igényeit 

kielégítő működési környezet.  

A 2020-as év jelentős fejlesztése volt, hogy a közétkeztetést igénybe vevők számlájukat 

internetes banki felületen, a nap bármely szakaszában, otthonról, kényelmesen 

kiegyenlíthetik. A felhasználók száma hónapról-hónapra növekszik, a szülők elégedettek a 

szolgáltatással.  
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Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszköze a tavalyi évben is rendszeresen lekötésre 

került, így a 2020. évi kedvezőtlen gazdasági- és kamatkörnyezetben is sikerült 70 516 637 

forint kamatot realizálni.  

A veszélyhelyzet időszaka alatt a házipénztár folyamatosan működött biztosítva a zavartalan 

pénzellátást. A Humánszolgáltatási Főosztály munkatársaival közösen került megszervezésre 

ez idő alatt a szociális juttatások kifizetése, valamint a gyermekétkeztetést igénylők 

étkeztetése, mely szolgáltatás a veszélyhelyzet időtartartama alatt mindvégig 

zökkenőmentesen működött.   

A havi, negyedéves és éves adatszolgáltatások minden esetben határidőben, hibátlanul 

benyújtásra kerültek. A Magyar Államkincstár több esetben jelezte, hogy a Kőbányai 

Önkormányzat a legjobb adatszolgáltatók között van.  

A fentieken kívül a Főosztályon a 2020. évben az alábbi fő feladatok kerültek ellátásra: 

1. a gazdálkodással összefüggésben költségvetés tervezése,  

2. a költségvetés és az előirányzatok módosítása,  

3. a költségvetési jelentés elkészítése, 

4. a támogatási szerződések megkötése,  

5. a házipénztár működtetése, banki utalások lebonyolítása, 

6. szigorú számadású bizonylatok kezelése, nyilvántartása, selejtezése, 

7. telefon- és gépjárműflottával kapcsolatos pénzügyi feladatok, 

8. likviditáskezelés, betétlekötés, állampapír-vásárlás, -értékesítés, 

9. közétkeztetéssel kapcsolatos gazdasági feladatok: étkezés megrendelése, lemondások, 

pótrendelések kezelése, számlabefogadás, számlakibocsátás, befizetések könyvelése, 

túlfizetések visszafizetése, 

10. bölcsődei főzőkonyhákkal kapcsolatos pénzügyi feladatok,  

11. telekommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok, 

12. energetikai feladatok: szerződéskötések, közbeszerzési eljárásban való részvétel, 

adatszolgáltatás, közüzemi számlák felülvizsgálata, pénzügyi rendezése, 

13. gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények operatív gazdasági, pénzügyi 

feladatainak ellátása,  

14. munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos feladatok ellátása,  

15. leltározással, selejtezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása, 

16. vagyongazdálkodással kapcsolatban előterjesztések készítése, bérleti szerződések 

megkötése, ingatlan-kataszter vezetése, földhivatali nyilvántartás rendezése, 

17. követelések nyilvántartásba vétele, számla kiállítása, fizetési felszólítások kiküldése, 

befizetések könyvelése, társosztályok tájékoztatása a befizetésekről, 

18. számviteli adatszolgálatatások elkészítése, benyújtása, 

19. adóhatósági bevallások elkészítése, benyújtása, 

20. könyvelési feladatok ellátása a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzatok részére: kötelezettségvállalások, szállítói, vevői számlák, banki, 

pénztári teljesítések könyvelése, bérkönyvelés, tárgyieszköz-aktiválások, 

értékcsökkenések könyvelése.  

21. statisztikai adatszolgáltatások elkészítése. 
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Megnevezés 
Mennyiségi 

egység 
2019 2020 

Változás %-

a 

Betétlekötés alkalommal 20 20 0,0 

     összege forint 25 400 000 000 20 900 000 000  -17,7 

Állampapírvásárlás esetben 5 2 -60,0 

    összege forint 10 013 268 426 5 000 000 000 
 

-50,1 

Realizált hozam forint 75 156 541 62 926 742 -16,3 

Kezelt bankszámlák száma db 196 179 -8,7 

Napi szinten kezelt bankszámlák száma db 35-40 35-40 0,0 

Kezelt pénztárak száma db 38 38 0,0 

Pénztári tétel mennyisége db 4 065 2 933 -27,8 

Befogadott számlák száma db 19 380 17 215 -11,2 

Elkészített utalványrendelet száma db 57 201 51 573 -9,8 

Utalással teljesített tételek mennyisége db  38 617 35 295 -8,6 

ebből forint utalás db 24 044 21 869 -9,0 

    átvezetés saját számlák között db 250 48 -80,8 

    postai kifizetési utalvány db 9 844 7 988 -18,9 

    csoportos állomány db 4 461 5 377 +20,5 

    deviza utalás db 2 1 -50,0 

    csoportos beszedés db 15 12 -20,0 

Kezelt szerződések száma db 13 923 10 973 -21,2 

Munkáltatói kölcsön folyósítása esetben 5 2 -60,0 

    összege forint 6 068 478 2 000 000  -67,0 

Jelzálogtörlés esetben 20 11  -45,0 

Partnerek száma db 12 108 15 829 +30,7 

Eredeti előirányzat rögzítése db  33 33 0,0 

Költségvetési rendelet módosítása esetben 4 3 -25,0 

Előirányzat változtatások száma esetben 1 947 2 654 +36,3 

Kiküldött fizetési felszólítások száma db 1 456 1 125 -22,7 

Havi, negyedéves és éves 

adatszolgáltatások száma 
db 132 690 +422,7 

Áfabevallások száma db 101 37 -63,4 

Könyvelési tételek száma db 826 602 760 567 -8,0 

Egyéb nem számlás bizonylat db 18 496 14 811 -19,9 

Közétkeztetéssel kapcsolatos befizetések 

száma 
db 29 054 39 129 +34,7 

Tárgyieszköz aktiválások mennyisége db  2 382 2 546 +6,9 

Tételes/szúrópróbaszerű 

leltárellenőrzések száma 
db  80 22 -72,5 

Selejtezések száma db 58 14 -75,9 

Selejtezés, értékesítés miatt kivezetett 

eszközök száma 
db 734 571 -22,2 

Ingatlanügyekkel kapcsolatos 

előterjesztések száma 
db 102 101 -1,0 

Egyéb ingatlanügyekkel kapcsolatban 

hozott polgármesteri döntések 

előkészítése  

db 55 168 +205,5 
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Közterület-felügyelet  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 

fővárosi kerületi önkormányzatok kötelező feladata a közterület-felügyeleti hatáskör 

gyakorlása, illetve a kerület közbiztonságának biztosításában való közreműködés. 

A Kőbányai Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) 2003. őszén kezdte meg a 

működését. A Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján a 

Népliget, a Fehér út és a Ferihegyi gyorsforgalmi út kivételével Kőbánya teljes közigazgatási 

területén ellátja a közterület-felügyeleti feladatokat. A Felügyelet mindvégig a Polgármesteri 

Hivatal belső szervezeti egységeként – 2014. áprilisától főosztályi szinten – működik. 

 

A feladatok és a feladatellátás feltételei 

 

1. A Felügyelet 2020. évre meghatározott kiemelt feladatai az alábbiak voltak figyelemmel a 

közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályokra: 

 

a) a köztisztaság és a közterületek rendjének a javítása, fenntartása, a szabálysértőkkel 

szembeni fellépés, 

b)  a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása, a szabálysértőkkel szembeni 

szankcionálás, 

c) az illegális hulladéklerakások megelőzése, a szabálysértők tettenérése, szankcionálása, 

d) közterületi hiányosságok, rendellenességek észlelése és intézkedés kezdeményezése a 

hatáskörrel rendelkező szervnél, 

e) parlagfű- és özönnövény-mentesítés elvégzésének ellenőrzése, szükséges intézkedések 

megtétele, 

f) üzemképtelennek minősülő gépjárművek ellenőrzése, elszállítása, 

g) közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

h) a közterület-használat szabályainak ellenőrzése, az engedély nélküli, illetve az 

engedélytől eltérő közterület-használókkal szembeni fellépés, 

i) zöldterületek és zöldfelületek védelme, szabálysértések megszakítása, szankcionálása, 

j) a közúti közlekedés szabályainak ellenőrzése, a járművek várakozására, megállására 

és behajtási engedélyekre vonatkozó szabályok ellenőrzése, 

k) lakossági panaszbejelentések kezelése, szükséges intézkedések kezdeményezése, ha az 

intézkedés más szerv hatáskörébe tartozik, 

l) a térfelügyeleti központ üzemeltetése, reagálás a térfelügyeleti központ által 

közterületen észlelt jogsértésekre. 

 

A 2020. évben a járványhelyzet hatására megváltoztak a kialakult szokások, a megszokott 

hétköznapi rutinok. Erre tekintettel új rendelkezések léptek életbe, amelyek kizárólag a 

fertőzésveszély kialakulását, valamint a mielőbbi megfékezését voltak hivatottak szabályozni. 

Az ezzel kapcsolatos jogszabályok betartásának ellenőrzését elsősorban a rendőrség látta el, 

viszont a közterület-felügyelet is folyamatosan felhívta az állampolgárok figyelmét a 

szabályok betartására, ezzel is elősegítve az új helyzetre történő alkalmazkodást és a 

fertőzésveszélyes helyzetek megszüntetését. 

 

2. A feladatellátás személyi feltételei 

 

A Felügyelet 2020. évi státuszlétszáma 92 fő, amely 35 fő közterület-felügyelői, 11 fő 

segédfelügyelői és 39 fő térfelügyeleti operátori, 3 fő adminisztrátori és 4 fő vezetői 
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státuszból állt. A Felügyelet szervezete két osztályból, a Járőr Osztályból és a Térfelügyeleti 

Osztályból tevődik össze. 

2020. december 31-én a tényleges létszám 25 fő közterület-felügyelő, 7 fő segédfelügyelő. 3 

fő adminisztratív dolgozó, 24 fő térfelügyeleti operátor és 2 fő vezető volt.  

Fontos változásként kell megemlíteni, hogy 2020. augusztus 12-től megüresedett a 

főosztályvezetői és a járőr osztályvezetői pozíció, ezért a vezetői feladatokat ettől az 

időponttól az év hátralévő részében a főosztályvezető-helyettes és a térfelügyeleti 

osztályvezető látta el. A vezetői helyek betöltése megtörtént, valamint a rendelkezésre álló 

üres álláshelyek feltöltésére folyamatosan pályázat kerül kiírásra. 

 

Képzés, továbbképzés 

 

Az új belépők részére – amennyiben nem rendelkeztek vele – a szakképesítés megszerzése 

biztosított volt. 

2020 decemberéig a Felügyelet munkatársai a köztisztviselők számára előírt kötelező 

továbbképzéseket részben sikeresen teljesítették, mivel egy főnek – többszöri próbálkozás 

ellenére – nem sikerült a képzést követő vizsgán megfelelni, ezért köztisztviselői jogviszonya 

megszüntetésre került. 

Heti kettő alkalommal mozgásfejlesztési, erőnléti foglalkozás is megszervezésre került az év 

folyamán, a jobb fizikai kondíció elérése érdekében.  

 

3. A feladatellátás tárgyi feltételei 

 

A Felügyelet feladatainak ellátásához a 2020. évben 5 személygépkocsi és 4 

segédmotorkerékpár állt rendelkezésre. Egy új gépjármű beszerzése 2020. február hónapban 

történt meg. 

A szolgálati gépjárművek közül három személygépkocsi figyelemfelkeltő, a kerület 

arculatához igazodó matricázással is el van látva. 

A Gergely utca 112/A-B szám alatti telephelyén 2017. január 1-jétől a Felügyelet 

üzemeltetésében működik a térfelügyeleti központ is, a jelenlegi kameraszámhoz a személyi- 

és tárgyi feltételek adottak, a kameraszám dinamikus növekedése miatt azonban további 

munkaállomásokra, valamint azokat kiszolgáló operátorokra lesz szükség. 

 

Egyenruházat 

 

A 2020. évben tekintettel az új belépőkre és a kihordási időre beszerzési eljárás keretében új 

váltás egyenruhával láttuk el közterület-felügyelőinket.  

 

4. A feladatellátás jogszabályi környezetének változása 

 

Az általános feladatellátást befolyásoló lényeges jogszabályváltozás az év folyamán nem 

történt, a kisebb módosításokat az állomány megismerte, a napi munkavégzésben az 

alkalmazásuk megtörténik.  

 

Együttműködés, közös akciók végrehajtása, külön feladatok, lakossági bejelentések kezelése 

 

1. Együttműködés 

 

a) A Felügyelet vezetője részt vesz a Kőbányai Önkormányzat és a Hivatal vezetőinek 

értekezletén hetente egy alkalommal. 
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b) Folyamatos az együttműködés Kőkert Kft.-vel elsősorban az illegális hulladék 

elszállítása és a gyommentesítési intézkedések, valamint a közterületen lévő 

hiányosságok (köztéri öntözőrendszer, padok, játszótéri csapok stb.) bejelentése 

területén. A Felügyelet a 2020. évben a Kőkert Kft.-nek összesen 530 alkalommal tett 

írásban bejelentést. 

 

c) A Felügyelet a Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályának tavaly 190 

esetben jelezte az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságokat (utcanévtáblák és 

közlekedési táblák, kátyúk, járdahibák, kerítéshibák, oszlopok stb.) annak érdekében, 

hogy a hiányzó, illetve a megrongálódott utcanévtáblák, közlekedési táblák 

kihelyezésre, kicserélésre kerüljenek, valamint a kátyúzások és járdajavítások 

megtörténjenek.  

 

d) A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysággal szoros az együttműködés a térfelügyeleti 

reagálási feladatok közös végrehajtásában. Rendszeresen végez közös akciókat a 

Felügyelet a Rendőrkapitányság munkatársaival. 2020. év végén ismételten megújításra 

került kettő megállapodás is, amelyek szintén erősítik az eredményes közös 

munkavégzést. A legtöbb adat kikérése is a helyi rendőrkapitányságtól érkezik, 

amelyek elsősorban a kerületben történt bűncselekmények eredményes lefolytatását 

segítik. 

 

e) A Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal több alkalommal közös szolgálatot látott el a 

Felügyelet a Rákos-patak mentén, illetve a Felsőrákosi-rétek területén, továbbá a 

lomtalanítás alatt kerületi szinten kordináltan ellenőriztük a szabályok betartását. 

 

f) A Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala korábbi 

Szabálysértési Hatóságával az együttműködés megfelelő volt az egyeztetés a 

szabálysértési eljárások sikeres lefolytatása érdekében. A szabálysértésekkel 

összefüggő feladatait március elsejétől a rendőrség vette át. 

 

g) Szoros az együttműködés a Hivatal Hatósági Főosztály közterület-használati 

ügyeket, valamint környezetvédelmi ügyeket intéző munkatársaival. A közterület-

használati engedélyek, elutasítások, kötelezések visszaellenőrzése a közterület-

felügyelők részéről folyamatos. A tavalyi év folyamán összesen 139 esetben működtek 

együtt a hatósági feladatok végrehajtásában, az ellenőrzésekben és az 

utóellenőrzésekben. 

 

h) A közúti forgalom szabályozásával kapcsolatos ügyekben megfelelő az együttműködés 

a Budapest Közút Zrt.-vel.  

 

i) Közreműködtünk az állatvédelmi hatósági feladatok ellátásában, valamint közös 

járőrszolgálatot láttunk el a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálattal. 

 

2. Kiemelt feladatok ellátása 

 

a) Szeptember hónapban a tanév megkezdésével az iskolák környezetében a gyermekek 

és a szülők biztonsága érdekében a közlekedési szabályok betartásának fokozott 

ellenőrzésére került sor. Felügyelőink a Kada Utcai Általános Iskolánál biztosították a 

gyalogátkelőhelyet a reggeli és a délutáni órákban. 
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b) Egész évben járőrszolgálatban ellenőrizték a felügyelők a kerületben lévő parkok, 

kutyafuttatók és játszóterek rendeltetésszerű használatát – különös tekintettel a 

veszélyhelyzeti kivételes szabályok betartására –, a hiányosságokat a Kőkert Kft., 

valamint a Városüzemeltetési Osztály felé jelezték. 

 

c) Az Újköztemető környékén Mindenszentekkor és Halottak Napján a forgalmat a 

Felügyelet 10 fővel biztosította együttműködve a rendőrség és a polgárőrség 

munkatársaival. 

 

d) December hónapban a Szent László téren felállított betlehemi jászolt folyamatosan 

ellenőriztük. 

 

 

3. Lakossági bejelentések kezelése 

 

A Felügyelet diszpécserszolgálatához a 2020. évben 347 esetben érkezett azonnali 

kivizsgálást igénylő lakossági bejelentés, valamint számos esetben a teljes körű szóbeli 

tájékoztatás is elegendőnek bizonyult a bejelentő részére. 

 

A bejelentések jellemzően hajléktalan személyekkel, illegális hulladék elhelyezésével, 

közterületen történő alkoholfogyasztással, ebtartási szabályok megsértésével, kidöntött 

jelzőtáblákkal és közterületen álló roncsautókkal voltak kapcsolatosak.  

 

A Felügyelet a bejelentéseket minden esetben ellenőrizte, és a szükséges intézkedéseket 

megtette, illetve kezdeményezte a hatáskörrel, feladatkörrel rendelkező hatóság, szervezet 

eljárását. A bejelentővel az intézkedő felügyelők – indokolt esetben – a kapcsolatot 

személyesen is felvették. 

 

A közterületek rendje és a köztisztaság javítása, fenntartása, az egyes jogszabálysértések 

kezelése 

 

1. Közterület-használati ügyek 

 

Folyamatos feladat az engedély nélküli közterület-használat, illetve az engedélytől eltérő 

közterület-használat ellenőrzése.  

 

A Felügyelet minden esetben megkapja a közterület-használati kérelmek elbírálása kapcsán 

született határozatokat. A közterület-használati ügyintézéshez történő visszacsatolás 

érdekében az ellenőrzés eredményéről minden esetben írásos feljegyzés és fényképfelvétel 

készült a közterület-használati ügyintéző részére. 

A 2020. évben 469 döntést küldtek meg a Felügyelet részére, közterület-használati 

hozzájárulás ellenőrzése céljából. 

 

2. Jogosulatlan közterületi értékesítés 

 

A tulajdonos hozzájárulása nélküli árusítás szabálysértés elkövetőit rejtett figyelőpontokról, 

továbbá a térfelügyeleti központ munkatársainak segítségével hatékonyabban derítettük fel.  

Az intézkedések során a nagyobb visszatartó erő érdekében a közterület-felügyelők az 

alkalmazott szankción túl minden esetben a dolog ideiglenes elvételéről is döntöttek, melyet 

az eljáró szabálysértési hatóságnak adtak át. A szabálysértési hatóság a romlandó árut 

megsemmisíti, az egyéb árucikkeket segélyszervezeteken keresztül hasznosítja. A 2020. 
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évben 8 alkalommal tettek feljelentést a közterület-felügyelők a közterületi értékesítés 

szabályainak megsértőivel szemben. 

 

 

 
 

 

   

3. Koldulás 

 

A közterületeken zaklató módon kolduló személyekkel szembeni intézkedéseink során a 

feljelentések és a helyszíni bírságok száma növekedett. 2020. évben összesen 19 esetben 

került sor helyszíni bírság kiszabására, valamint 44 alkalommal zárult feljelentéssel az 

intézkedés. Összességében a diagramok is jól szemléltetik, hogy a szabálysértés 

visszaszorítására tett intézkedéseink eredményesek voltak, bár az elmúlt évekhez képest 

jelentős növekedés tapasztalható, elsősorban a hajléktalan személyek által és visszatérően 

elkövetett szabálysértések miatt. 
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4. Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 

 

A Felügyelet egyik kiemelt feladata a lakosságot is jelentős mértékben irritáló, közterületen 

történő szeszesital-fogyasztás megakadályozása, visszaszorítása. Jellemző, hogy a 

közterületen alkoholt fogyasztók többsége hajléktalan személy. Az ellenőrzési célpontok 

között kiemelten szerepeltek a lakossági panaszbejelentéssel érintett helyszínek. 

 

2020. év folyamán összesen 1172 intézkedésre került sor. Jellemzően a Városközpontban a 

Kőrösi Csoma Sándor sétányon, a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Szent László téren, a Liget 

téren, a Gyakorló, a Pongrácz és az Újhegyi lakótelepeken, valamint a Maglódi úton és a 

Kozma utcában került sor intézkedésre.  

 

A közterület-felügyelői intézkedéseket 2020. évben a szigorúbb fellépés jellemezte. A 

lakosságot zavaró magatartás visszaszorítása érdekében több alkalommal célzott akciót is 

szervezett a Felügyelet.  

 

A jogsértés szankcionálása során több alkalommal egyeztettünk a szabálysértési hatósággal, 

és mivel az elkövetői kör jellemzően a lakóhely nélküli személyek közül kerül ki, nagyobb 

számban éltünk a helyszíni bírságolás lehetőségével, amennyiben az elkövető a szabálysértést 

a helyszíni intézkedés során elismerte. A szabálysértési eljárások kezdeményezésének száma 

is jelentősen emelkedett, mivel jellemzővé vált, hogy az elkövető a részére felajánlott 

helyszíni bírságot nem fogadta el, illetve rövid időszakon belül ugyanezen cselekményért 

többször is kellett vele szemben intézkedni. Több esetben a hatékonyság érdekében a 

közterület-felügyelők a szabálysértés eszközét képező szeszesital ideiglenes elvételéről és 

annak a szabálysértési hatóság részére történő továbbadásáról döntöttek. 
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5. Közerkölcs megsértése 

 

Ha a személy közterületi zavaró magatartása olyan mértékű, hogy a garázdaság tényállása 

még nem állapítható meg, de egyébként a közerkölcsöt sérti, úgy élve a szabálysértési törvény 

adta lehetőséggel a közerkölcs megsértése miatt intézkednek a felügyelők. Ez a szabálysértési 

tényállás természetesen nem csak az alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel 

szemben állapítható meg, hanem valamennyi olyan esetben, amikor az elkövetői magatartás 
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azt indokolja. A grafikonon is látható, hogy a 2018. évben a tudatmódosító szer hatása alatt 

álló személyek miatt a korábban tapasztaltnál jelentősen több ilyen típusú intézkedés volt, 

amely 2019. évben némileg csökkent. 

A 2020. évben 12 személlyel szemben intézkedtek a közterület-felügyelők közerkölcs 

megsértése szabálysértés elkövetése miatt. 

 

6
1 2 0

3

48

36

12

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019 2020

Közerkölcs megsértése

HB Feljelentés

 
 

 

 

 

 6. Ebtartás 

 

A közterület-felügyelők az ellenőrzések során tájékoztatták a polgárokat a jogszabályokról, és 

figyelmeztették az elkövetőket a jogkövető magatartásra. Egyre gyakrabban tapasztalható, 

hogy a kutyatulajdonosok a kutyaürüléket zacskóval felszedik és kidobják. Ehhez hozzájárul 

az is, hogy a kerület több pontján kutyaürülékgyűjtő-edények vannak elhelyezve, illetve 

azokat áthelyezés kerülnek az igényeknek megfelelően.  A közterület-felügyelők a gyűjtőket 

is ellenőrzik, és szükség esetén jelzik az ürítés vagy a pótlás szükségességét a Kőkert Kft. 

munkatársainak. Napi munkakapcsolat van a Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálattal, 

rendszeresek a közös ellenőrzések, illetve minden esetben a megfelelő segítséget nyújtotta a 

Felügyelet a Járőrszolgálatnak. A tavalyi évben veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 13 

esetben intézkedtek a közterület-felügyelők. 
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7. Köztisztasági szabálysértések 

 

A közterület-felügyelők kiemelt feladata a közterületek tisztaságának védelme. A 2020. évben 

számos alkalommal hajtottunk végre ellenőrzéseket rejtett figyelőpontokról, illetve a 

térfelügyeleti központ munkatársai is kiemelt feladatként kezelték az illegális 

hulladéklerakást. Ezekkel a módszerekkel a hatékonyságunk és a tettenérések száma megnőtt, 

ez az intézkedések számában is megmutatkozik. A 2020. évben 313 alkalommal 

kezdeményeztek intézkedést köztisztasági szabálysértés miatt. A 2020. évben megtartott éves 

lomtalanítási időszak rendkívüli esemény nélkül, rendben lezajlott. 
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8. Illegális hulladék, özönnövényekkel, valamint a közterületek rendjével kapcsolatos 

intézkedések 

 

Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. 

Kgy. rendelete, valamint a Közösségi rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az ingatlan 

tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni az ingatlan, az ingatlan előtti járda, továbbá a járda 

és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- 

és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről. 

 

A 2020. évben többszáz ingatlan esetében történt meg értesítés elhelyezése a 

gyommentesítési, valamint a síkosságmentesítési feladatok elvégzése érdekében. A Hatósági 

Főosztály munkatársaival az özönnövény-mentesítési program keretében megtörtént a kerület 

bejárása, illetve visszaellenőrzése is. A 2020. évben a Kőkert Kft.-t 539 esetben értesítettük. 

 

9. Közlekedési, közúti ellenőrzések 

 

A Felügyelet egész évben kiemelt feladatként kezelte a közúti jelzőtáblák meglétének és 

állapotának ellenőrzését. A jelzőtáblák hiányát, valamint a kidöntött, megrongálódott 

jelzőtáblák pótlását, cseréjének szükségességét a Városüzemeltetési Osztálynak jelentették.  

 

Ugyancsak részükre továbbították az úthibákkal, járdahibákkal és egyéb közúti problémákkal 

kapcsolatos észleléseiket. A 2020. évben 190 esetben jeleztek a Városüzemeltetési Osztály 

felé. 

 

Több esetben tapasztalták a közterület-felügyelők, hogy a növényzet a közúti jelzéseket 

eltakarja, ezek az esetek a Kőkert Kft. felé jelzésre kerültek a növényzet megritkítása 

érdekében. 

 

10. Közúti közlekedéssel kapcsolatos intézkedések 

 

A közterület-felügyelők közúti közlekedéssel kapcsolatos szabálysértési intézkedéseiket a 

megállási és várakozási tilalmak megszegőivel szemben alkalmazzák.  

 

Kiemelt figyelmet fordított a Felügyelet az egészségügyi szolgálat részére kijelölt kizárólagos 

parkolóhelyek jogosulatlan használóival szembeni fellépésre. 

A közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt összesen 1439 esetben intézkedtek 

közterület-felügyelőink. A megállási és várakozási tilalmakat megszegők száma csökkenő 

tendenciát mutat, visszavezethetően az előző év tavaszán kialakult járványhelyzet első 

hullámára, amikor nagymértékben visszaesett a gépjárművel közlekedők száma.  

 

A feljelentések közvetlenül az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BRFK 

Központi Közlekedési Szabálysértési Osztályára kerültek megküldésre. 

 

11. Közlekedési szabályszegéssel kapcsolatos közigazgatási bírságok 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) felhatalmazást ad a 

közterület-felügyelőnek közigazgatási bírság kiszabására a behajtási tilalomra, a kötelező 

haladási irányra, valamint a korlátozott forgalmú övezetekre vonatkozó szabályokat 

megszegőkkel szemben. 2020. évben közterület-felügyelőink 71 alkalommal intézkedtek a 

Kkt. szabályainak megszegése miatt.  
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12. Szabálytalanul elhelyezett járművek kerékbilinccsel történő rögzítése 

 

2016 novemberében a Felügyelet alkalmazni kezdte a közterületen szabálytalanul elhelyezett 

gépjárműveknek – a további intézkedések foganatosításának érdekében – kerékbilinccsel 

történő rögzítését. Fontos kiemelni, hogy a kerékbilinccsel történő rögzítés önmagában nem 

büntetés, hanem olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az intézkedő felügyelő intézkedés 

alá tudja vonni a szabályok megsértőjét, hiszen az intézkedési jogkör a megállási és 

várakozási szabályok megsértőivel szemben áll fenn, így a szabálysértő jellemzően nem 

tartózkodik a helyszínen az észleléskor. A 2020. évben 252 alkalommal rögzítettek 

kerékbilinccsel szabálytalanul elhelyezett járműveket. A kerékbilincs alkalmazásának száma 

2019-ben 637 volt, a csökkenés szintén visszavezethető a pandémiás időszakra.  

                

 

 

 

13. Járműelszállítás 

 

A közterületen tárolt és lejárt műszaki vizsgájú vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket a 

Felügyelet rendszeresen ellenőrizte. A lakossági bejelentésekben jelzett, valamint a 

közterületi ellenőrzéseken észrevételezett lejárt műszaki vizsgájú és rendszámnélküli 
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gépjárművekkel kapcsolatosan a Felügyelet 463 alkalommal helyezett el értesítést a 

gépjárművek szélvédőjére. Az értesítést követően a gépjárművek jelentős részét a 

közterületről eltávolították. Kőbánya közterületeiről a 2020. évben kiemelkedő számban, 198 

esetben történt gépjármű elszállítás. 
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14. Személyazonosság igazolásának megtagadása 

 

Közterület-felügyelőink intézkedései egyre sokrétűbbek, több alkalommal kerülnek személyes 

kapcsolatba a szabályszegő személyekkel. Ezekben az esetekben nem minden alkalommal 

zökkenőmentes az intézkedés, az intézkedés alá vont személy némely esetben nem hajlandó 

magát a közterület-felügyelőnek igazolni. Ilyen esetben a közterület-felügyelő tájékoztatja az 

elkövetőt, hogy ezzel újabb jogsértést követ el. Amennyiben ennek hatására sem igazolja 

magát az elkövető, a közterület-felügyelő rendőrt hív, és az elkövetett szabálysértés miatti 

szankció mellett már a személyazonosság igazolásának megtagadása miatt is eljárást 

kezdeményez. A 2020. évben 25 alkalommal intézkedtek közterület-felügyelőink és tettek 

szabálysértési feljelentést. 
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15. Tiltott helyen történő dohányzás 

 

A lakosságot nagy mértékben zavarja, hogy bár a szabályozás már régóta tiltja bizonyos 

közterületeken a dohányzást (pl.: tömegközlekedési eszköz megállóhelyein), mégis sokan 

megszegik ezeket a szabályokat. Közterület-felügyelőink a térfelügyeleti központ 

munkatársainak segítségével több esetben is hatékonyan léptek fel a kiemelet közlekedési 

csomópontoknál a dohányzás szabályait megszegőkkel szemben. A 2020. évben 55 

alkalommal kezdeményeztek intézkedést.  
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16. Térfelügyeleti rendszer 

 

Az Önkormányzat 2010 óta folyamatosan fejleszti és modernizálja a térfelügyeleti rendszert. 

A térfelügyeleti rendszer működtetése a 2017. év elején került át a Budapest X. kerületi 

Rendőrkapitányságtól a Felügyelethez. 

 

A Térfelügyeleti Osztály tevékenysége statisztikai adatainak 2 legfőbb jellemzője a 

kamerákon keresztül észlelt, szabálysértési, bűnügyi, közigazgatási események száma, 

valamint a kimentett felvételekkel kapcsolatos adatkérések mennyiségi mutatói. Az elmúlt 3 

év statisztikai adatait elemezve összességében elmondható, hogy az adatkérések száma 

folyamatosan növekszik, a társhatóságok egyre inkább igénybe veszik ezt a szolgáltatásunkat. 

Az adatszolgáltatások számadatainak változásairól, valamint az abban tapasztalt arányok 

változásairól a következő táblázat és grafikonok adnak tájékoztatást. 

 

 

 Szabálysértés 

miatt kért adat 

Közlekedési 

adatkérés 

Bűnügyben 

történt 

adtakérés 

Egyéb 

adatszolgáltatás 

Összes 

adatszolgáltatás 

2017 33 20 54 2 109 

2018 33 30 76 1 140 

2019 21 24 121 4 170 

2020 27 33 174 0 234 
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Az adatszolgáltatás két típusát érdemes megkülönböztetni. Ez egyrészt lehet önkéntes, 

másrészt közigazgatási, szabálysértési vagy bűnügyi eljárás keretében lefoglalt. A 

szabálysértési hatóságok leterheltsége, valamint az eljárások költségeinek csökkentése 

érdekében a Felügyelet szinte minden, a Járőr Osztály által indított szabálysértési eljárásban – 

a felügyelet hatáskörébe tartozó közlekedési szabálysértések kivételével – önkéntes 

adatszolgáltatást teljesít, a kimentett felvételeket bizonyítékként továbbítja az eljárás 

lefolytatására jogosult hatóságok részére. A térfelügyeleti rendszer kapacitását természetesen 
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a Rendőrség, azon belül is a X. kerületi Rendőrkapitányság használja ki a legnagyobb 

mértékben. Elenyésző számban, ám annál fontosabb ügyekben találkozhatunk ügyészségi, 

bírósági, titkosszolgálati, közigazgatási ügyekben történt megkeresésekkel is, valamint egyre 

több esetben fordul elő magánszemélyek által kért adatmentés.  

 

Külön érdemes említést tenni a kábítószer terjesztésével és használatával összefüggésben kért 

adatokkal kapcsolatban. Az elmúlt 2 évben több alkalommal is nagy hatékonyságról tett 

tanúbizonyságot a térfelügyeleti rendszer az említett cselekményekkel kapcsolatban 

szolgáltatott bizonyítékok terén. A kábítószeres bűncselekményekkel kapcsolatban kért 

adatok nagy általánosságban az előzetesen hónapokon keresztül megfigyelt területek utáni 

rendőri akciókkal hozhatók nagyobb számban összefüggésbe.  

A Térfelügyeleti Osztály tevékenységéhez kapcsolódó másik mutató az észlelések száma, 

amely a rendszer üzemeltetésének átvételét követően emelkedésnek indult.  

 

  

 

A fejlesztések során a 2019. évben az Újhegyi városrészben, a Sportliget rehabilitációjának 

első részében az újonnan megépített sportpályákhoz 4 új kamera került kiépítésre, amelyet 

2020. évben újabb 4 új kamera követett. A térfelügyeleti rendszer nem integrált részét képező 

napelemes kamerás hálózatunk is nagyobb lett, a Medveszőlő utcai játszótér mellé egy új 

mobilkamera került kihelyezésre. A fejlesztések következtében a rögzített helyszínű 

kameraállomány száma 124-re, míg a napelemes eszközpark 17-re növekedett.  

 

Új partnercéggel történt szerződéskötést követően a 2020. évben elkezdődött a teljes rendszer 

korszerűsítése, valamennyi rendszerben lévő kamera a kor színvonalának megfelelő 

minőségű, HD felbontású kép rögzítésére alkalmas. Az elmúlt évben a törvényi előírások 

változása miatt szükségessé vált a térfelügyeleti rendszer tárolókapacitásának közel 

négyszeresére történő növelése, mely befejeződött, így a társhatóságok és a Járőr Osztály 

munkatársai is immáron nyolc nap helyett harminc napra visszamenőleg menthetnek és 

kérhetnek ki adatokat, felvételeket. 

 

Főépítészi Osztály  

 

A Főépítészi osztály feladata egyrészt a településfejlesztés, a településrendezés, a kerületi 

építési szabályzatok előkészítése, a településkép védelme, valamint a helyi értékvédelem és a 

védett építészeti értékek támogatásának előkészítése, másrészt egyes vagyonügyek, 

önkormányzati vagyonelemekkel kapcsolatos döntések előkészítése (átruházása, 

megvásárlása, használatba adása, tulajdonosi hozzájárulás megadása, elővásárlási jog 

gyakorlása, jelzáloggal kapcsolatos döntések előkészítése, ingatlanok árverés útján történő 

elidegenítése és használatba adása). 

 

Időszak Észlelések száma 

2017 3099 

2018 8131 

2019 8207 

2020 5178 
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Településrendezés 

 

A településrendezés a kerület területének megfelelő felhasználását és az építés helyi rendjének 

szabályozását, ezek révén a kerület fejlődését, a kedvező településkép kialakítását szolgálja. A 

településrendezés feladata továbbá a magasabb szintű települési érdekek és a jogos 

magánérdekek összhangjának megteremtése, az érdekütközések feloldásának biztosítása, 

valamint az erőforrások kíméletes hasznosításának elősegítése. Eszköze a kerületi építési 

szabályzat, amely a magasabb szintű tervekkel összhangban állapítja meg a helyi építési 

követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, a táj, az épített és a természeti környezet, 

valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati szabályokat, továbbá 

az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával 

kapcsolatos előírásokat.  

A Képviselő-testület 2013-ban megalkotta a kerület több területrészére részletes szabályokat 

tartalmazó és egységes elvekre épülő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: KVSZ) összhangban az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Étv.). 

Az építésügyi jogszabályok 2013. január 1-jét követően lényegesen megváltoztak. A 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) az elfogadott településrendezési 

eszközöket folyamatosan felül kell vizsgálni és a hatályos jogszabályi környezethez kell 

igazítani. 

A kerületi építési szabályzatok tervezetének egyeztetése egyrészt a Trk. előírásainak 

megfelelő államigazgatási egyeztetési eljárás, másrészt a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete szerinti partnerségi eljárás keretében történik. A 

partnerségi eljárás során a lakosság, az érdekképviseleti szervek, a civil és gazdálkodó 

szervezetek, valamint vallási közösségek a tervezettel kapcsolatosan javaslatokat, 

észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az egyeztetés folyamatában. 

 
A Főépítészi Osztály előkészítő munkája alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az alábbiakban felsorolt településrendezési 

terveket. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról 

szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KŐKÉSZ) 

A kiemelkedő jelentőségű KŐKÉSZ kidolgozása a hatályos KVSZ aktualizálásával készült 

oly módon, hogy valamennyi munkarész teljeskörűen megfeleljen a magasabb szintű 

jogszabályoknak, és összhangba kerüljön a Budapest főváros településszerkezeti tervéről 

szóló 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatban, valamint a Budapest fővárosi rendezési 

szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltakkal. 

A KVSZ aktualizálásán kívül az alábbi területekre vonatkozó hatályos kerületi építési 

szabályzatok kerültek aktualizálva integrálásra a KŐKÉSZ-be:  

- az Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca és Bányató utca által határolt terület [21/2016. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet],  

- a Sárosi utca, Vasgyár utca, Vaspálya utca és Noszlopy utca által határolt terület 

[8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelet],  
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- a Maglódi út, Szentimrey utca, Sörgyár utca és Lavotta utca által határolt terület 

[23/2017. (X. 12.) önkormányzati rendelet], valamint 

- a Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca, Kápolna utca és Kőrösi 

Csoma Sándor út által határolt terület [31/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet], 

- a Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által 

határolt terület [19/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet]. 

A KŐKÉSZ készítése során az alábbi területekre vonatkozó, folyamatban lévő, korábban 

külön eljárásban előkészített és egyeztetett tervek is bedolgozásra kerültek a jogszabályba: 

- a Kolozsvári utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Szent László tér, Állomás utca és Korponai 

utca által határolt terület, 

- a Kőér utca, Dér utca, Szlávy utca és Óhegy utca által határolt terület, 

- a Vaspálya utca, Kőér utca, Óhegy utca, Kápolna tér, Kőrösi Csoma Sándor út és Liget 

tér által határolt terület, 

- a Globus Konzervgyár területe (Maglódi út, Kada utca, Sörgyár utca és Kocka utca által 

határolt terület), valamint 

- a Kőér utca 2/D szám alatti, 38303/54 hrsz.-ú járműtelep területe.  

 

2020. évi további településrendezési tervi feladatok 

A Főépítészi Osztály 2020-ban előkészítette és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elfogadta az alábbi kerületi építési szabályzatok programjavaslatát:  

− a Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt 

terület kerületi építési szabályzatának programjavaslatát; 

− a Budapest X. kerület, Kerepesi út, Keresztúri út, Gyakorló utca és Gyakorló köz által 

határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslatát. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntött a Szállás utca 7. szám alatti 

egykori sertésszállások központi épülete kerületi védettségének megszüntetése iránti 

kezdeményezésről, amely alapján a KŐKÉSZ módosítása megtörtént. 

Ezen felül folyamatban volt az alábbi településrendezési tervek készítése: 

− a Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke (Kozma utca, 42528/6 hrsz.-ú 

közterület, 42528/10 hrsz.-ú közterület, Meténg utca, Fátyolka utca, Bogáncsvirág 

utca, Tarkarét utca, Ezüstfa utca, Eszterlánc utca, Tündérfürt utca, Régivám utca, 

Tünde utca és Álmos utca által határolt terület) kerületi építési szabályzata; 

− a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út, Előd utca, Bebek utca, Harmat utca, 

Kőér utca, Óhegy utca, Kápolna tér, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya 

utca, Halom köz és Halom utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési 

szabályzat elkészítésének kezdeményezéséről; 

− a Budapest X. kerület, Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca és Somfa köz 

által határolt terület kerületi építési szabályzata. 

A fentieken túl folyamatos a kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzattal a kerületi 

feladatellátást meghaladó fővárosi, illetve több kerületet érintő feladatokról, problémákról és 

tervekről (közlekedésfejlesztés, Településszerkezeti terv, Fővárosi Rendezési Szabályzat 

stb.). 
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Településrendezési szerződések 

A tervezett magánbefektetői fejlesztések miatt szükséges és azokhoz kapcsolódó 

infrastruktúrafejlesztésekkel kapcsolatos településrendezési szerződések előkészítése a 

Főépítészi Osztály feladata.  

2020-ban nem került új településrendezési szerződés megkötésre. 

A Robert Bosch Kft., a Continental Automotive Hungary Kft., valamint a Fehér Liget Kft. 

fejlesztéseivel kapcsolatban a korábbi években megkötött településrendezési szerződések 

megvalósítása folyamatban van. 

 

Településkép-védelmi konzultáció, településképi véleményezés, tervtanács 

A településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletet (a 

továbbiakban: Rendelet) az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való 

illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a 

zöldfelületek kialakításának módjára tér ki, a településszerkezet, a táji környezet, a 

településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó 

területeket jelöl ki, valamint az egyes meghatározó karakterterületekre vonatkozóan részletes 

településképi szabályokat határoz meg. Előírásokat fogalmaz meg a helyi építészeti örökség 

egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a 

reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, 

alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.  

A településképi követelmények alkalmazását önkormányzati településkép-érvényesítési 

eszközök segítik elő. A településkép védelme érdekében 

a) a főépítész tájékoztatást ad és településkép-védelmi szakmai konzultációt biztosít a 

településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi 

követelmények érvényesítésének módjára, 

b) a polgármester az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményt 

adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, 

c) a polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le a nem építésiengedély-köteles, 

valamint az egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek közül a Rendeletben 

meghatározott egyes esetekben, 

d) a polgármester önkormányzati hatósági döntéssel településképi kötelezést adhat ki, 

melyben a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az 

építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, illetve a 

településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére bírságot szabhat ki. 

 

Településkép-védelmi szakmai konzultáció 

A Főépítészi Osztály 65 esetben adott írásos tájékoztatást a településképi és 

településrendezési követelményekről, és 207 esetben folytatott településkép-védelmi szakmai 

konzultációt. 2019-ben 10 esetben adott írásos tájékoztatást a településképi és 

településrendezési követelményekről, és 60 esetben folytatott településkép-védelmi szakmai 

konzultációt, tehát ezeknek az eljárásoknak a száma jelentősen nőtt. Az eljárás részeként 

összefoglaló készül a konzultáció során tett észrevételekről. A konzultációkról a Főépítészi 

Osztály nyilvántartást vezet, amely az Építésügyi Osztály számára is hozzáférhető. Ez 
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lehetővé teszi, hogy az Építésügyi Osztály a Rendeletben meghatározott esetekben szükséges 

településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés lefolytatása során az előzményeket 

ellenőrizhesse. 

 

Településképi vélemény 

A Rendelet alapján a polgármester településképi véleményt ad a Rendeletben meghatározott 

esetekben az építéshatósági engedélykérelmekhez.  

A településképi véleményezési eljárás célja, hogy Kőbánya gazdasági területei minőségi 

módon alakuljanak át, továbbá a kerületközponti, a lakótelepi és a kertvárosi lakóterületek 

megőrizzék jelenlegi arculatukat, és élhető környezetet jelentsenek az ott élő lakosság 

számára. Kőbánya építészeti, illetve városképi értékeinek védelme és igényes alakítása 

érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi 

adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal 

összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített 

környezet esztétikus kialakítása fontos önkormányzati feladat. 

A településképi véleményezési eljárásra 36 kérelem érkezett. A kiadott településképi 

vélemények új, többlakásos lakóépületek építésére és ipari-gazdasági funkciójú épületek, 

csarnokok létesítésére, átépítésére vonatkoztak. A polgármesteri döntés az eljárásokban a 

szakmai javaslat figyelembevételével került kiadásra. 

A Rendeletben meghatározott egyes esetekben a főépítész szakmai véleménye alapján készül 

a településképi vélemény. A főépítész a véleményezett 16 kérelemből 12 tervet 

engedélyezésre, 4 tervet áttervezésre, illetve átdolgozás után engedélyezésre javasolt. 

Fentieken túlmenően a Tervtanács a településképi véleményezési eljárás előtti konzultációs 

lehetőséget is biztosított, összesen 7 terv került ilyen módon megtárgyalásra. 

 

Helyi értékvédelem – a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat 

A Kőbányai Önkormányzat a védett építészeti értékek megőrzésének pályázati támogatásával 

kívánja elősegíteni Kőbánya építészeti értékeinek fenntartását, megújulását, a károsodott 

értékek helyreállítását, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. A 

Főépítészi Osztály végzi a pályázatok lebonyolítását és az elnyert támogatás felhasználásának 

ellenőrzését. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020-ban nem került meghirdetésre a „Pályázat a védett 

építészeti értékek megőrzésének támogatására” pályázati kiírás. A korábbi pályázaton 

támogatást elnyert védett épületek felújítása azonban folyamatosan halad, 2020-ban egy újabb 

épület tetőszerkezetének felújítása fejeződött be. 

 

A főépítészi osztályt érintő pályázatok, ágazati támogatások, nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt ügyek 

VEKOP Rákos-patak menti kerékpárút 

A Főépítészi Osztály részt vesz a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosító számú „Rákos-

patakmenti ökoturisztikai folyosó” projekt megvalósításának előkészítésében. 2020-ban 

folytatódott a pályázatban foglalt Rákos-patak menti kerékpárút tervei alapján a 

területszerzési, kisajátítási feladatok lebonyolítása. A fejlesztések eredményeként a Rákos-
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patak mente teljes fővárosi szakasza kerékpárral járhatóvá válik, amely megalapozhatja a 

patak térségének revitalizációját is. 

Mocorgó Óvoda áthelyezésének, Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítésének előkészítése 

A Kormány döntéseinek megfelelően a volt Északi Járműjavító területén gyors ütemben halad 

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum beruházásának az előkészítése, mellyel 

összefüggésben az Önkormányzat vállalta a volt Északi Járműjavító területén működő óvoda 

elköltöztetését. Erre a Kőbányai út 38. szám alatti óvoda újjáépítése, valamint az ezzel 

egyidejűleg történő, a Kelet-Pesti Tankerületi központ fenntartásában működő Kőbányai 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola épületbővítése teremt lehetőséget. A területre vonatkozó új 

kerületi építési szabályzat tartalmazza az óvodafejlesztés és iskolabővítés megvalósításához 

szükséges szabályozási feltételeket. 

Az óvoda elhelyezése az elbontott óvoda és az iskola által használt pavilonépület helyén, új 

épületben létesül. Az iskola az elbontásra kerülő pavilon pótlásaként emeletráépítéssel kerül 

bővítésre. 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és kapcsolódó fejlesztések, KŐKÉSZ-módosítás 

A Kormány 2017 decemberében döntött az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a 

továbbiakban: Múzeum) létesítésének helyszínéről. Eszerint Kőbányán, az egykori Északi 

Járműjavító területén, a MÁV korábbi dízelmozdony-javító csarnokát felhasználva, annak 

átépítésével és bővítésével valósulhat meg az előzetes tervek szerint mintegy 30 ezer 

négyzetméteres múzeumi épületkomplexum. 

A Múzeum új központi épületegyüttesének megközelítése céljából az annak északi határán 

létesülő vasúti megállóhely műszaki terveinek egyeztetésében, valamint a KŐKÉSZ tervével 

való összhang megteremtésében folyamatos az Osztály részvétele. 

 

Településrendezési egyéb tevékenységek 

A Főépítészi Osztály adatszolgáltatást nyújtott a megkereső szervek részére: az állami 

főépítész részére a hatályos településrendezési tervekről szóló nyilvántartás elkészítéséhez, 

illetve a Miniszterelnökség és a Fővárosi Önkormányzat részére a barnamezős területek 

nyilvántartásához. 

A Főépítészi Osztály részt vett a szomszédos kerületi önkormányzatok területére készülő 

kerületi építési szabályzatok és településfejlesztési dokumentumok véleményezésében, 

valamint a Hivatal más szervezeti egységeinek koordinálásában készülő tervek, programok 

véleményezésében (Környezetvédelmi Program stb.) 

Folyamatos az ügyfelek megkeresésére a telefonos és e-mailes tájékoztatás adása. Rendszeres 

a közterület-használati kérelmek, valamint az Építésügyi Osztálytól és az ügyfelektől 

beérkezett dokumentumok főépítészi véleményezése. 

Folyamatosan aktualizálásra került a hivatali térinformatikai lekérdező rendszerben és az 

önkormányzat honlapján a településrendezési tervek nyilvántartása. 
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Közlekedésfejlesztés 

A Főépítészi Osztály részt vesz a kerületet érintő közlekedésfejlesztési tervek egyeztetésében, 

véleményezésében (Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének 

javítása, M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése stb). 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása tárgyában 

folytatott egyeztetéseken a megvalósíthatósági tanulmány változataiból a Kőbánya számára 

legkedvezőbb, a Kőér utca 2x2 sávos – az óhegyi lakóterületek védelme érdekében alagútban 

történő – bővítése és a Kőér utcai vasúti átjáró különszintű kiépítése került támogatásra. 

Az M2-es metróvonal és a gödöllői H8/H9 HÉV összekötése tárgyában a többszöri 

állásfoglalás eredményeként a kerület számára kedvező irányú változások alapján folyik a 

projekt tervezési kérdéseinek lezárása. 

A Kőbánya számára kiemelkedően fontos elővárosi-városi vasúti közlekedés fejlesztése 

részeként a Kőbánya felső – Rákosliget, illetve a Rákos – Gyömrő vasútvonalszakaszok 

tervezett fejlesztésének Kőbányát érintő elemeit véleményeztük. 

Folyamatosak az egyeztetések a Budapesti Körvasút fejlesztése részeként a Népliget vasúti 

megálló és a Hungária körút menti vasúti megálló tervezésével és üzemeltetésével kapcsolatos 

kérdésekről, összefüggésben a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretén belül 

megvalósuló népligeti utánpótlásbázis folyamatos korszerűsítésével, valamint a Magyar 

Állami Operaház és az Erkel Színház Eiffel Műhelyháza és próbacentruma létrehozásával, 

illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum megvalósításával. 

 

Vagyongazdálkodási ügyek 

Tulajdonosi hozzájárulások, telekalakítások, ezekhez kapcsolódó szakvélemények 

2020-ban a Főépítészi Osztály közel 280 tulajdonosi hozzájárulást vagy önkormányzati 

tulajdoni hányaddal kapcsolatos jognyilatkozatot készítette elő, továbbá geodéziai felmérések, 

talajmechanikai szakvélemények és telekalakítási dokumentációk megrendelését és a 

végrehajtás felügyeletét végezte el. Ezen feladatok és nagyságrendjük az előző évi 

feladatellátással megegyezők. 

 

A BOSCH CAMPUS 2 beruházáshoz szükséges telekalakítások és adásvételi szerződések 

megkötése  

 

A Főépítészi Osztály végrehajtotta a Robert Bosch Kft.-vel kötött településrendezési 

megállapodásban szereplő vagyonügyi feladatokat: 3 ingatlan telekalakítása, 4 ingatlan 

adásvételi szerződésének megkötése, a Gyömrői út 88. szám alatti ingatlanon álló két épület 

bontásában való közreműködés.  

 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyárral kötendő vagyonügyi megállapodások és szerződések 

előkészítése 

 

2020-ban megkezdődött a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárral kötendő, a korábbi 

évtizedekben már tervezett, de végrehajtásra nem került adásvételi szerződések és 

megállapodások előkészítése: ez összességében 6 adásvételi szerződés megkötését jelenti.  
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Mázsa téri vagyonügyi megállapodások megkötése  

A Mázsa téri Sportkomplexum előkészítése során megtörtént az önkormányzati 

telekingatlanok állami tulajdonba adása, a beruházással összefüggésben előkészítésre került 

egy adásvételi szerződés és egy telekalakítási megállapodás megkötése is, amelyek 2021 

során realizálódtak.  

Velodrom beruházási területének előkészítése a Sportligetben 

A Velodrom beruházásával kapcsolatban lefolytattuk a terület bérbeadására irányuló 

pályáztatást, a szükséges bérleti szerződéseket megkötöttük. 

 

Belső Ellenőrzési Osztály 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály a Hivatal belső ellenőrzést ellátó szervezeti egysége.  A Belső 

Ellenőrzési Osztály munkatársai ellátják a Kőbányai Önkormányzat mint jogi személy, a 

Hivatal, a Kőbányai Önkormányzat irányítása alá tartozó 19 intézmény, továbbá 11 

nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését. Ezen felül irányítószervi belső ellenőrzéseket 

végez az irányított költségvetési szerveknél, továbbá belső ellenőrzéseket folytat a Kőbányai 

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő 4 gazdasági társaságnál, a Kőbányai 

Önkormányzat által alapított Alapítványoknál és a kőbányai nemzetiségi önkormányzatoknál 

is.  

 

A 2020. évben a Belső Ellenőrzési Osztály a szakmai tevékenységét az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Bkr.) alapján látta el. 

 

A belső ellenőrök a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat 

tettek, valamint elemzéseket, értékeléseket készítettek az ellenőrzött szerv vezetője számára a 

szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, 

továbbfejlesztése érdekében. 

 

A belső ellenőrzési tevékenység ellátása során a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai 

rendszer- és szabályszerűségi vizsgálatokat végeztek, valamint utóellenőrzést hajtottak végre. 

A belső ellenőrzési tevékenységüket a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési 

terv alapján látták el. 

 

A vizsgálatokat a belső ellenőrök az ellenőrzések végrehajtásához szükséges dokumentumok 

bekérésével, az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával 

végezték. 

 

A belső ellenőrök a következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó belső ellenőrzési 

jelentéseket minden esetben egyeztették az érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetőivel. 

 

A 2020. évi belső ellenőrzések tervezése a Hivatalnál kockázatelemzésen és kiemelt 

prioritásokon alapult. Az elemzések megalapozottságát, hatékonyságát alátámasztották az 

ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai. A kockázatelemzés területei lefedték a konkrét 

ellenőrzési tevékenységeket. 
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A Képviselő-testület a 416/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával hagyta jóvá a Belső 

Ellenőrzési Osztály 2020. évi ellenőrzési tervét, amely az év során egy alkalommal került 

módosításra.  

 

A módosított ellenőrzési terv az  Önkormányzatnál 12 ellenőrzést határozott meg. 

 

Az ellenőrzések számát az alábbi táblázat mutatja. 

  

 

Ellenőrzés típusa 

 Tervezett ellenőrzések 

száma (módosított 

terv szerint) 

Tervezett ellenőri napok 

száma (módosított terv 

szerint) 

Rendszerellenőrzés  4 112 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 7 152 

Utóellenőrzés  1 15 

Összesen  12 279 

 

Soron kívüli ellenőrzésre a 2020. évi módosított ellenőrzési tervben nem volt szükség 

kapacitás elkülönítésre. 

 

A tervezett ellenőrzések között szerepelt 

 

a) a Kőbányai Közterület-felügyelet szabályozottságának, valamint működése 

szabályosságának vizsgálata; 

b) a Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának szabályozottságának, az 

előirányzatokkal való gazdálkodás szabályosságának ellenőrzése; 

c) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszere szabályozottságának és 

működtetésének szabályszerűségi vizsgálatára vonatkozó intézkedési tervben foglalt 

feladatok végrehajtásának vizsgálata; 

d) a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak 

végrehajtásának, továbbá a kapott támogatások szabályszerű felhasználásának az 

ellenőrzése a Kőbányai Német és a Kőbányai Roma önkormányzatoknál; 

e) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél a honlap aktualizáltságának a vizsgálata a 

kötelezően közzéteendő közérdekű adatok tekintetében; 

f) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. szabályozottságának, 

továbbá a beszerzések lebonyolításának, valamint a kötelezően közzéteendő adatokra 

vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, valamint 

g) a munka- és védőruha beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának vizsgálata 

a Kőbányai Csodapók, Csodafa, Gézengúz, Mászóka és Gyermekek Háza Óvodáknál. 

 

A fenti vizsgálatok közül a Mászóka és a Gyermekek Háza Óvodákban a munka- és védőruha 

beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának ellenőrzése a 2019. évről áthúzódó 

vizsgálatként jelent meg a 2020. évi módosított ellenőrzési tervben.  

 

A 2020. évi belső ellenőri kapacitásról az alábbi táblázat tájékoztat. 
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Kapacitásigény 
Tervezett napok száma Teljesített 

napok száma eredeti módosított 

Terv szerinti ellenőrzések 490 279 279 

Soron kívüli ellenőrzés 40 0 0 

Tanácsadói tevékenység 90 34 34 

Oktatás, továbbképzés 40 39 39 

Egyéb tevékenység 172 328 328 

Összesen 832 680 680 

 

2019 novemberében, a 2020. évi terv kialakításakor egy fő belső ellenőrzési vezető és három 

fő belső ellenőr kapacitással számolt a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője. A 2020. év elején a 

belső ellenőrzési vezető mellett egy fő belső ellenőr dolgozott a Belső Ellenőrzési Osztályon, 

kettő álláshely betöltetlen volt. 2020. szeptember 3-tól a Belső Ellenőrzési Osztály teljes 

létszámmal végezte feladatait, nehézséget okozott azonban, hogy az új munkatársak friss 

belső ellenőri regisztrációval rendelkeztek, vagyis belső ellenőri munkakörben egyikőjük sem 

dolgozott ez idáig. A fentiekre tekintettel a kollégáknak az eredeti tervhez képest jóval több 

felkészülési, tanulási időre volt szüksége 

 

A 2020. évben a belső ellenőrök a tervezettnél kevesebb szabadságot vettek ki, valamint 

tanácsadói tevékenységre és továbbképzésre is kevesebb napot használtak fel. Az egyéb 

tevékenységre az eredetileg tervezett 172 nap helyett 328 napra volt szükség. Az egyéb 

tevékenység közé soroljuk a vezetői feladatokon túl a beszámolással, tervezéssel kapcsolatos 

teendőket, továbbá a különféle adminisztrációs feladatokat, valamint az új kollégák tanulással, 

háttéranyagok gyűjtésével és felkészüléssel töltött idejét is. A terv szerinti ellenőrzésekre a 

Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai 211 nappal kevesebbet tudtak fordítani az eredeti 

tervhez képest. A Belső Ellenőrzési Osztály munkatársainak a 2020. évben soron kívüli 

ellenőrzést nem volt szükséges lefolytatniuk, így az erre tervezett 40 ellenőri nap 0 ellenőri 

napra csökkent. 

 

A 2019. és a 2020. évben megvalósított ellenőrzések 

 

Ellenőrzés típusa 
Ellenőrzések száma Ellenőri napok száma 

2019. évben 2020. évben 2019. évben 2020. évben 

Pénzügyi ellenőrzés 1 0 8 0 

Rendszerellenőrzés 7 4 163 112 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 
6 7 150 152 

Utóellenőrzés 0 1 0 15 

Összesen 14 12 321 279 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai a 2020. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátása 

során a módosított ellenőrzési tervben szereplő tizenkét ellenőrzés közül kilenc vizsgálatot 

zártak le. A fennmaradó három ellenőrzést a Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai 

elvégezték, a jelentéstervezetet az érintett vezetőkkel egyeztették, a végleges jelentést 

kiküldésre előkészítették. A lezárt vizsgálatok közül két ellenőrzés – a Kőbányai Mászóka 

Óvodánál és a Kőbányai Gyermekek Háza Óvodánál a munka- és védőruha beszerzésének, 

nyilvántartásának és elszámolásának helyszíni vizsgálata – a 2019. évben kezdődött, és 2020. 
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évre húzódott át.  

 

A 2020. évben lezárt kilenc ellenőrzés két nemzetiségi önkormányzatot, öt irányított 

költségvetési szervet, a Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztályát, valamint egy – a 

Kőbányai Önkormányzat többségi tulajdonában lévő – gazdasági társaságot érintette. Az 

ellenőrzéssel érintett valamennyi irányított költségvetési szervnél – a Kőbányai Mászóka 

Óvodánál, a Kőbányai Gyermekek Háza Óvodánál, a Kőbányai Gézengúz Óvodánál, a 

Kőbányai Csodafa Óvodánál és a Kőbányai Csodapók Óvodánál – a Belső Ellenőrzési 

Osztály munkatársai a költségvetési szervek belső ellenőreként végeztek ellenőrzést. 

 

A 2020. évben megvalósított vizsgálatokat részletesebben a Belső Ellenőrzési Osztály külön 

beszámolója mutatta be. 

 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a 2020. évben személyes felelősség megállapítására nem 

került sor. 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai a Bkr. 18. §-ában meghatározott követelményeknek 

megfelelően a jegyzőnek közvetlenül alárendelve látják el feladataikat. A belső ellenőrzési 

egység funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége és az ellenőrzött dokumentumok 

hozzáférése a belső ellenőrök számára biztosított volt. 

 

A belső ellenőrök befolyástól mentesen, önállóan tudtak eljárni az ellenőrzési programok 

végrehajtása, továbbá megállapításaik megtétele, következtetéseik levonása és javaslataikat 

tartalmazó ellenőrzési jelentéseik összeállítása során. 

 

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenység ellátásában, amely Hivatal operatív 

működésével kapcsolatos. Az ellenőrzések során a tárgyévben összeférhetetlenségi eset nem 

volt. 

A tárgyévben nem merült fel a Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal 

kapcsolatos probléma, korlátozás. 

 

A belső ellenőrök jogait nem korlátozták, az ellenőrzött szervezeteknél, illetve szervezeti 

egységeknél a megbízás tárgyát illetően információt kérhettek, az ellenőrzött szervezet 

bármely helyiségébe beléphettek, minden vonatkozó ügyiratba betekinthettek, azt a 

helyszínről elvihették, arról másolatot készíthettek. Az ellenőrök munkájuk során 

figyelemmel voltak a szervezeti egységek biztonsági előírásaira, munkarendjére. 

 

A 2020. évi ellenőrzések kapcsán nem volt szükséges az ellenőrzött szervezetek működésével 

és gazdálkodásával összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől, illetve a 

vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 

 

A belső ellenőrzések nyilvántartása a Hivatal iratkezelési rendjéhez igazodik. Az ellenőrzési 

dokumentumok őrzése az ellenőrzési évet követő évig a belső ellenőrzési egységen belül, 

illetve 10 évig a Hivatal irattárában biztosított. 

 

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában foglaltaknak megfelelően éves bontásban 

nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, 

javaslatokat, a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását. A nyilvántartás az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 

készül.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Hivatal beszámolójának szíves megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A Hivatal éves beszámolója összegző tájékoztatást nyújt az önkormányzati és államigazgatási 

feladatok ellátásáról, a Képviselő-testület által elfogadott határozatokban, az Önkormányzat 

rendeleteiben és a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, 

hatáskörök gyakorlásáról. A jegyző az éves beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet 

a Hivatal személyi, tárgyi feltételeiről, az elvégzett munkáról. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A beszámoló elfogadása további intézkedést nem igényel. 

 

IV. Döntési javaslat 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

 

 

 

 

 

1.  melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (… …) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2020. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 
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