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Hivatal201 l. évi teljesítményértékelésé
nek alapját képező céljaira 

A köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. 
§-a - a köztisztviselői életpálya programban meghatározott elvek és szempontok 
figyelembevételével 2002. január l-jétől kezdődően bevezette a 
teljesítményértékelés intézményét. 

A teljesítményértékelés a vezetői funkciók egyike, a vezető és a munkatárs közötti 
viszonyt minősítő kétirányú kommunikáció, amely során megbeszélik az elmúlt 
periódus eredményeit, teljesítményét azzal a céllal, hogy az együttműködést 
fejlesszék és egy következő időszakra megállapodjanak a célkitűzésekről, a 
fejlesztési feladatokról. A munkatárs feladatmegoldásának minősége tartalmazza a 
vezető irányítási-vezetési teljesítményét is. 

2010. évre vonatkozó teljesítmény alapját képező célokat a Képviselő-testület a 
2010. február 15-ei ülésén fogadta el a 174/2010. (II. 15.) sz. határozatával. Az itt 
megfogalmazott ágazati célokat, az alábbiak szerint teljesítettük 

l. Pénzügyi és gazdasági ágazat terén: 

- A működés saját forrásból történő finanszírozása teljesült. 
- Az ágazatra vonatkozó önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata 
megtörtént, a szükséges módosításokat a képviselő-testület elfogadta. 
- Azon cél megvalósítása, hogy a működési kiadások mértéke ne haladja meg a 
központilag biztosított normatív finanszírozást és a működési célú saját bevételek 
mértékét csak részben valósult meg, a normatív állami hozzájárulások a működési 
kiadások nem teljes körét fedezik. 
-A 2010. évben az építmény- és telekadó előirányzatból653 MFt került felhalmozási 
célú bevételként figyelembevételre. 
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2. Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat terén: 

- Az Új-köztemető főbejárata előtti körforgalom kialakítására a Fővárosi 
Önkormányzat elkészíttette az építészeti engedély tervét. Ezt követően készül el a 
kiviteli terv, amely alapján a kivitelezésnek 2011. október 23-áig kell megvalósulnia. 
- A Környezetvédelmi Térinformatikai Rendszer megvalósítási tanulmányára 
pályázat nem került kiírásra, így továbbra is áthúzódó feladat. 
- A fakataszter aktualizálására 2010. évben nem került sor, így jövő évre áthúzódó 
feladat. 
- A Környezetvédelmi Program - lakosság tájékoztatásával - 2009-2014. évre 
elkészült a képviselő-testület elfogadta. 
- A képviselő-testület elfogadta a Parlagfű Mentesítési Programot. A Program 
alapján tavasztól-őszig az allergén gyomnövények elleni védekezés ellenőrzése 

megtörtént A Program végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 
tudomásul vette. 
A Komposztálási Program a lakosság és az intézmények körében sikeresen lezajlott. 
Az FKF Zrt. és az Önkormányzat ingyenesen biztosította a komposzt edényeket, 
valamint a megfelelő szakmai tájékoztatást. Az erről szóló beszámolót a képviselő
testület decemberi ülésén elfogadta. 

3. Közoktatási ágazatban: 

- Az intézmények által leadott központi adatszolgáltatás ellenőrzése és főosztályi 

feldolgozása megtörtént, illetve a 2010. október l-jei intézményi statisztikai 
adatszolgáltatás részletes feldolgozása folyamatban van. 
- A közoktatási normatíva igénylése és ellenőrzése az óvodákban, általános 
iskolákban és egyéb intézményekben folyamatosan történik. 
- Az óvodai és általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata a hátrányos helyzetű 
tanulók számának figyelembevételével megtörtént 
-A közoktatási intézkedési terv megvalósulásának éves felülvizsgálata 2010. február 
15-ei képviselő-testületi ülésen megtörtént 
- Az önkormányzati közoktatási minőségirányítási program aktualizálását a 
képviselő-testület a 20 l O. május 20-ai ülésén elfogadta. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási 
Esélyegyenlőségi program 2009. évi feladatainak megvalósításáról szóló beszámolót 
a képviselő-testület elfogadta. 
- Az intézmények pedagógiai programjaikat, szervezeti- és működési szabályzataikat 
és a házirendjeiket felülvizsgálták, a fenntartói jóváhagyás megtörtént 
- Az ágazatot érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata megtörtént 
- A kerületi közoktatási szakmai mérések megtörténtek, illetve jelenleg IS 

folyamatban vannak. 
- Egy UNI OS pályázat megvalósítása folyamatban van. 
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4. Ifjúsági és sport ágazatban 

- Átadásra került az Ifjúsági Információs Iroda, amely sikeresen működik. 
- A diáksport tábor 6 iskola 165 tanulójának részvételével nagy megelégedéssel 
került lebonyolításra. 
- A Kőbányai Diákolimpia általános- és középiskolás versenyei közel 4330 tanuló 
részvételével, 25 sportágban, 95 rendezési nappal, közel 500 óra versenyidővel 
kerültek megrendezésre, melyeknek eredményhirdetésein a kerület európa-bajnok, 
magyar bajnok, olimpikonok, ifjúsági olimpiai bajnok sportolói adták át a díjakat a 
győztes iskoláknak 
- Nagy sikerrel került megrendezésre az adidas-Kőbánya streetball fesztivál, ahol a 
nappali versenyen 120, az éjszakain közel 40 csapat vett részt. Az egész rendezvényt 
hozzávetőlegesen 4000 ember látogatta. 
- A Kőbányai Diákfesztivál rendezvényein közel l 00 produkció került bemutatásra 
16 kerületi iskola részéről, melyet szintén több ezer érdeklődő látogatott meg. 
- A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége, a Kőbányai Sport 
Közhasznú Alapítvány, a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesületének munkájában 
és feltételrendszerük biztosításában, a közreműködés sikeres volt. 
- Az önkormányzat által támogatott sport és ifjúsági társadalmi szervezetek, 
egyesületek működésének figyelemmel kísérése, beszámoitatásuk és ellenőrzésük 

végzése megtörtént 

5. Kisebbségi, egyházi és civil kapcsolatok ágazatban 

- A kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek előkészítésében, 

lebonyolításában maximális segítségnyújtás történt, tevékenységükről folyamatos 
tájékoztatás adása megtörtént a kobanya.hu honlapon keresztül. 

Az önkormányzat által létrehozott alapítványok és közalapítványok 
tevékenységének folyamatos segítése, a nyilvántartások vezetése, a pályázataikkal 
kapcsolatos feladatok elvégzése folyamatosan megvalósult 
- Eredményes részvétel a kerületi kisebbségi választások előkészítésében és 
lebonyolításában. 

6. Gyámügyi ágazatban: 

- A gondnakoltak nyilvántartásának folyamatos aktualizálása - a jogszabályi 
változások figyelembevételével - megtörtént A korlátozó gondnakoltak bírósági 
felülvizsgálata megtörtént 
- A Gyámhivatal munkájáról szóló beszámoló határidőben beterjesztésre és a 
képviselő-testület által elfogadásra került. 
- A Gyermekjóléti Központ esetmegbeszélésein - leterheltség miatt - kevesebb 
alkalommal történt részvétel. 
- A Fő városi Szociális és Gyámhivatal értekezletein kapott információk a 
Gyámhivatal munkájába beépítésre kerültek. 
- A X. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján 
az egyedi ügyekben a folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés megtörtént 
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7. Informatika terén: 

- Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szerződés megkötése megtörtént 
Tekintettel arra, hogy az országban nem igen van még ilyen működő rendszer, a 
lehetséges ügyrneuetek kialakítása folyamatban van. 
Az elektronikus ügyintézést lehetövé tevő technológia megváltozott. A duplán 
becsomagolt XML alap ú támogatásra van lehetőség, (a vállalkozói igazolványosok 
ezzel dolgoznak). A rendszer specifikációja széles, önkormányzati körben nem került 
kiadásra, emiatt a Professional és alvállalkozója csak a specifikáció kiadását 
követően tudja a már átadott rendszert, módosításokkal megfelelövé alakított új 
verzióját átadni. 
- A 2009-ben bevezetésre került Windows-os pénzügyi rendszerbe 20 l O folyamán 
bekerüh a korábban még a régi DOS-os KÖZSZALL rendszerben lévő kataszteri 
nyilvántartás is. A pénzügyi rendszer az igényeknek megfelelően működik. 
- Felmérésre került a hivatal nyomtató állománya. A kisteljesítményű nyomtatók egy 
része helyett a hivatalban lévő nagyteljesítményű hálózatos másoló-szkenner
nyomtatók kerültek bevonásra, alkalmazásra a nyomtatási funkciókba. 
- A COGNOS költségvetés tervező rendszer bevezetéséhez a TATIGAZD 
programból kinyerhető adatok átadása megoldódott. A KIR3-rendszerből a 
bértervezéshez szükséges adatok kinyerésének lehetőségét a MÁK 20 ll. január 
hónapban biztosítja. 

8. Szociális és népjóléti ágazatban: 

- A szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 
8/2009. (III. 30.) számú, a méhnyakrák és nemi szervi szemöles elleni védőoltás 
támogatásáról szóló 24/2009. (IX. 25.) szám ú és az egészségügyi alapellátásról és 
körzeteinek kialakításáról szóló 9/2010. (IV. 21.) számú önkormányzati rendeletek 
módosítása megtörtént Néhány szociális támogatás feltételei kedvezőbbé váltak, 
illetve az egészségügyi alapellátás körzethatárainak a felülvizsgálata megtörtént 
- Az önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek 
meghatározásáról szóló helyi rendelet 2010. januárjában megalkotásra, majd 
novemberben hatályon kívül helyezésre került. 
- A 0-3 év közötti gyermekek átmeneti elhelyezésének biztosítására lehetőségként 
felmerült, hogy a Gyermekek Átmeneti Otthonában kerülne kialakításra. Az épület 
átalakításához a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. terveket készített, az egyik variáció 
tartalmazza a 0-3 év közötti korosztály elhelyezését is. Mivel ennek kialakítása csak 
hosszabb távon várható, a 20 ll. évben - az új szociális, gyermekjóléti intézmény 
felállítása után - a feladat ellátására ellátási szerződés megkötésére más kerülettel 
javaslat készül. 
- A Gyermekjóléti Központ, a Családsegítő Szolgálat, az Egyesített Bölcsődék és a 
Szivárvány Nonprofit Kft. a tevékenységi körükhöz kapcsolódó pályázatok 
előkészítésében vagy lebonyolításában részt vettek. 
- Az egészségügyi alapellátásban részt vevő vállalkozó orvosok önkormányzattal 
kötött szerződésének módosítása és az illetékes szakemberekkel történő egyeztetése 
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megtörtént Az új képviselő-testület várhatóan 20 ll. február vagy március hónapban 
hozza meg a végleges döntését. 

9. Hatósági-pénzügyi ágazatban: 

- Budapest X. kerületben bevezetett helyi adók az építmény- és a telekadó. A helyi 
adók tervszámait minden évben a képviselő-testület határozza meg az önkormányzat 
költségvetési rendeletében. A tervszámokhoz viszonyítva 2010. december 13-áig 
103,64 %-ban teljesült a tervezett éves bevétel. 

- A 2010. évre előirányzott tervszámokhoz képest az adóbevételek 2010. 12. 13-áig 
az alábbiak szerint alakultak: 

2010. évi 
Teljesítés Teljesítés 

terv 
e Ft Teljesítés e Ft Teljesítés 

e Ft 
(2010.11.15- %-a (2010.12.13- %-a 

ig) ig) 
Epítményadó 2.633.000 2.513.313 95,45 2.697.813 102,46% 
Telekadó 633.000 616.038 97,32 664.438 104,97% 
Gépjárműadó 550.000 581.010 105,64 600.010 109,09% 
Bírság, pótlék 34.000 23.362 68,71 27.862 81,95% 
Összesen: 3.850.000 3.733.723 96,98 3.990.123 103,64% 

- A képviselő-testület az építmény- és telekadó adómértékét két éven keresztül 
változatlan mértékben hagyta. 2009. évben, valamint a 2010. október 21-ei 
képviselő-testületi ülésén is úgy döntött, hogy nem él a jogszabály által biztosított 
adóemelési jogával, ezzel is segítve elsősorban a vállalkozások gazdasági helyzetét 
A gépjárműadó adómértékének meghatározása központi szabályozással, törvényi 
szinten történik. 
- A behajtási cselekmények számát növeltük, figyelemmel a beszedést 
leghatékonyabban biztosító cselekmények előtérbe helyezésére. 
- Az építmény- és telekadó kivetése bevallás alapján történik. A bevallást elmulasztó 
adózók vonatkozásában az Adóhatóság felderítési tevékenységét fokozta. Az adózók 
a bevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság kiszabására is számíthatnak az 
adófizetési kötelezettségen felül. A felderítési terv során 296 esetben szólítottunk fel 
bevallásra adóalanyokat 232.476 eFt összegre vonatkozóan, ebből 100.366 eFt 
bevételt realizáltunk. 
-Az Adóhatóság a 2010. december 16-ai képviselő-testületi ülésen beszámolt a helyi 
adóztatási tevékenység 2010. évi alakulásáról. A beszámolót a képviselő-testület 
tudomásul vette. 
- 2010. évben is a Hatósági Főosztály feladatkörébe tartozó jogszabályok 
folyamatosan módosultak, változtak. A munkatársak felkészítése a 
jogszabályváltozásokra megtörtént annak érdekében, hogy hatósági határozatok és 
végzések meghozatala megalapozott legyen, ill. az ügyfelek tájékoztatása 
szakszerűen történjék. A felügyeleti szerv jogértelmezési iránymutatásai a 
munkavégzés során figyelembevételre kerültek. 
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10. Vagyongazdálkodási és beruházási ágazat terén: 

2010. évben 37 ingatlan eladását terveztük, mintegy 2 milliárd Ft árbevételt 
tervezve. Képviselő-testületi, illetve Bizottsági döntés alapján 16 ingatlant 
hirdettünk meg eladásra, összesen 5 alkalommal került licitálás meghirdetésre, 
amelyekből l ingatlant sikerült értékesíteni (Keresztúri út, hrsz: 042808), 
amelyből 78 900 OOO Ft bevétel keletkezett. További bevételt jelentett a 424 25 
hrsz.-ú, Szent László tér 16. szám alatti 2009-ben eladott ingatlan vételár 
részleteinek befizetése, ami 200 OOO OOO Ft volt. 
Megjegyezzük, hogy 2010-ben a gazdasági válság miatt az ingatlanpiac "állt", 
nehezen értékesíthetők az ingatlanok, valószínűleg ezért nem volt érdeklődés. 

- A 2010. évben 3 alkalommal, összesen 84 helyiség bérleti hasznosítására 
hirdettünk pályázatot A meghirdetett pályázaton l O db helyiséget 
hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. 

- Az önkormányzat, mint tulajdonos felé érkező beadványok, tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelmek kivizsgálását elvégeztük és előterjesztéseket 

készítettünk az illetékes bizottságok felé. 
Intézményenként és energiahordozónként költségtervet készítettünk és részt 
vettünk az intézmények tervtárgyalásain. Több mint 2000 db energiahordozó 
számla került ellenőrzésre, igazolásra és a nyilvántartó programba 
felvezetésre, ezek értéke több mint 500 MFt volt. Elláttuk az intézmények 
energia-gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Javaslatokat dolgoztunk ki 
az energia költségek csökkentésére. Folytattuk az intézmények 
energiaszolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálatát, 34 db új szerződést 

kötöttünk. Megvásároltuk a FŐ-HÖ Kft.-től a Budapest X., Sibrik Miklós út 
66-68., valamint a Budapest X., Zágrábi utca 13. szám alatt található 
hőközpontokat 

- Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézmények tűzvédelmi, 

munkavédelmi feladatait és intézkedtünk az ellenőrzések során felmerült 
feladatok elvégzése érdekében. 

- Elláttuk az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével és az ingatlan 
statisztikák elkészítésével kapcsolatos feladatokat. 
Intézmények energiafelhasználásának és a költségek nyilvántartására 
korszerűbb program beszerzése érdekében intézkedéseket tettünk. 

- A közbeszerzési terv készítése és a képviselő-testület félévenkénti 
tájékoztatása előírás szerint megtörtént Évközben a közbeszerzési terv több 
ízben módosult. A beszerzési eljárásokminden esetben szakszerűen zajlottak. 

- Az Újhegyi lakótelep térfigyelő rendszerét határidőre elkészíttettük 
- A pinceveszély elhárítási feladatokat szakszerűen elvégeztettük, amelyet az 

Államkincstár képviselői a helyszínen leellenőriztek. 
- A faültetési program végrehajtásra került, amely fővárosi szinten is 

kiemelkedő nagyságrendű feladat volt. 
- Az utak és járdák állapotfelmérését, a járda program 2010. évi feladatait 

végrehajtottuk, a megjelölt két körforgalom határidőre elkészült. 
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ll. Főépítészi tevékenység teljesítése során: 

- A kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, ütemezetten, területrészenként 
készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) az első 
területegységre vonatkozóan (Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrác út - Horog utca 
- Kőbányai út által határolt terület részletes szabályozása, kiegészítve a jelenleg 
szabályozatlan, kerületi szabályozási tervekkel nem lefedett területekre övezeti terv 
készítésével) leszállításra került. Jelenleg az illetékes bizottság előtt bemutatott és 
elfogadott terv egyeztetési eljárása zajlik. 
A KVSZ kiterjesztése további négy területegységre történt meg, melyek különböző 
fázisban vannak (két területre szerződés szerint készül a terv, két területre a 
pályáztatás, közbeszerzés kiírása indulhat). 
- Az ügymenetnek megfelelően az előkészítés alatt álló szabályozási tervek, 
tanulmánytervek szakmai koordinálása, jogszabályi előírások szerinti egyeztetése 
folyamatosan megtörtént Kiemeit szempont volt a tervek érintett lakossággal történő 
megismertetése és a vélemények, észrevételek értékelése. 
- A Kis Pongrác lakótelep (Bp. X. ker. Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla utca -
Gyöngyike utca által határolt terület) előzetes akcióterületi tervének előkészítése 
sikeresen megvalósult, amely feltétele volt a Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretein belüli «Integrált szociális városrehabilitáció» pályázaton 
(Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja, KMOP-2009-5.1.1/A) történő 
indulásnak. Az első fordulós pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító 
Hatósága előzetesen támogatásra érdemesnek ítélte (összköltség: 1,17Mrd Ft, 
támogatás: max 929 M Ft). A támogatási szerződés megkötésére előreláthatólag 
2011. I. félévének végén kerül sor. 
- Az URBACT programok novemberi éves konferenciáján Liege-ben előadás 
megtartására került sor a Kis Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációs 
projektrőL 

- Elkészült a helyi értékvédelmi rendelet és a támogatási rendszer rendelet-tervezetc 
és megkezdődött a helyi értékvédelmi kataszter kidolgozásának I. üteme. 

A garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és 
felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és köztekedési összefüggések 
szerint kidolgozandó koncepeionális javaslata elkészült, a megfelelő döntések előtt 
szükséges a hivatal érintett osztályaival való egyeztetés. 
-Az elfogadott kerületi játszótér-fejlesztési koncepció irányelveinek megfelelően, az 
öt kiemeit játszótér fejlesztési programja alapján elkészült a koncepció intézkedési 
tervének kidolgozása, elfogadására - forráshiány miatt- nem került sor. 
- Rákos patak revitalizációjának előkészítése forráshiány miatt elmaradt, az 
előkészítést megelőző egyeztetések megkezdődtek. 
-Az építészeti-műszaki Tervtanács 2010. december 15-éig 13 alkalommal ülésezett, 
összesen 31 napirendet tárgyalt meg. 
- Az értékvédelmi támogatás pályáztatásának előkészítése céljából elkészült 
előzetesen az a tanulmány, amely összefoglalja a jelenlegi előírásokat, eljárási 
szabályokat, valamint a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, és feltárja a működtetés 
feltételrendszerét. A tanulmány konklúziója, javaslatai alapján az értékvédelem 
általános érvényű, normatív szabályozásának előkészítése szükséges. 
-A kerületet érintő fővárosi fejlesztésekben a szakmai részvétel folyamatos. 
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12. Belső ellenőrzés terén: 

- A képviselő testület 1645/2009. (X. 15.) sz. határozatával jóváhagyott ellenőrzési 
tervnek megfelelően a Belső Ellenőrzési Osztály 20 l O. december 31-éig 17 témában 
hajtott végre ellenőrzést, 17 önálló, illetve részben önálló költségvetési szervnél és 7 
témában a Polgármesteri Hivatal főosztályainál, osztályaináL 
- Kiemelten kezelendő volt az Egészségügyi Szolgálat és a KŐKERT Kft. 
ellenőrzése. 

- A képviselő-testület, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Polgármester felkérésére, a 
Jegyző a jóváhagyott terven felül 3 soron kívüli ellenőrzés végrehajtását rendelte el. 
- A végrehajtott ellenőrzések száma 2010. évben 27. Elmaradt ellenőrzés nem volt. A 
belső ellenőrök a számukra előírt továbbképzéseken részt vettek, sikeres vizsgát 
tettek. 
- Elkészült a 2011. évi ellenőrzés terv, amelyet a képviselő-testület 2010. november 
18-án jóváhagyott. 

13. A Polgármesteri Kabinet tevékenységének teljesítése során: 

- Benyújtott és nyertes pályázatok 

2010. évben 5 db pályázat került benyújtásra, amely pozitív elbírálásban részesült, 
illetve megvalósult/megvalósítás alatt áll 

1. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 -A hagyományápolás, értékmegőrzés 
és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázat, 

2. KMOP-2009-5.1.1/A-09-lf-2010-0002- A kőbányai "Kis Pongrác" lakótelep 
szociális célú városrehabilitációja című pályázat, 

3. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159- Az energetikai hatékonyság növelése a 
kőbányai Harmat Általános Iskolában cím ű pályázat, 

4. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 - A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az 
Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat 

5. TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0003 Sajátos nevelési igényű tanulók 
együttnevelése Kőbányán című pályázat. 

-2010. évben a benyújtott, és nyertes pályázatok tekintetében 
- az elnyert támogatások összege: mintegy l ,4 Mrd Ft, 
- az önrész összege: 430 M Ft. 

- Benyújtott, elutasított pályázatok 
2010. évbenelbírált és elutasított pályázatok száma 4 db. 

l. KMOP-4.5.2-09-2009-0016 - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat (Mádi utcai 40 fős 
bölcsőde kialakítása), 

2. KEOP-3.3.0/09-2010-0007 - A Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő 
Központ balatonlellei erdei iskolájának fejlesztése című pályázat, 

3. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 - Nevelési-oktatási intézmények 
tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című 
pályázat, 

4. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0161 - Sibrik Miklós u. 66-68. többfunkciós 
intézmény komplex energetikai korszerűsítése cím ű pályázat. 
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- Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok 
2010. évben benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok száma 3 db 

l. Kerékpárosbarát település, 
2. TÁMOP-5.2.5/A-1011 KMR- Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 

segítő prograrnak pályázat ( Gyermekjóléti Központ pályázata), 
3. TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR- Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 

segítő program ok pályázat (Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok F őosztálya 
pályázata). 

- 2010. évben a benyújtott, és elbírálás alatt álló pályázatok tekintetében 
- az igényelt támogatások összege: mintegy 150 M Ft, 
- az önrész összege: O Ft. 

-Rendszeres, napi kapcsolatban állunk a kerületben magánkiadásban megjelenő heti-, 
havilapok szerkesztőivel, újságíróival (Helyi Téma, Kőbányai Magazin), valamint 
egyéb, elektronikus médiumokkal (TV 10., Rádió 17, Újhegy .hu). 
- A képviselő-testület által elfogadott, valamint egyéb testületi döntés alapján 
megfogalmazott polgári védelmi és védelmi feladatokat végrehajtottuk 

14. A Közterület-felügyelet részére kiírt, teljesítendő feladatok számszerű adatokkal 
alá támasztva: 

Közterület használata 

Ellenőrzések száma 4171 
Figyelmeztetések száma 1090 
Helyszíni bírság 2 8/246ezer Ft 
Feljelentések száma 8 

Szeszesital 

Ellenőrzések száma 800 8 
Figyelmeztetések száma 1261 
Helyszíni bírság 1120 ezer Ft 
Feljelentések száma 48 

Zöldfelületek használata 

Ellenőrzések száma 3 487 
Figyelmeztetések száma 645 
Helyszíni bírság 197/1588 ezer Ft 

Üzemképtelen gépkocsik engedély nélküli tárolása 

Biszállítások száma 29 
Ertesítés 1155 
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Útügyi szabálysértések 

Ellenőrzések száma 831 
Figyelmeztetések száma 68 

Feldolgozott ügyiratok fajtája száma 
Iktatott ügyiratok 613 3 
Feljelentésibehajtás 866 

A Közterület-felügyelet munkatársai 2010. évben 47002 esetben intézkedtek a 
közterületeken. A kiszabott bírság összege 24.309.000., forint, közel 866 esetben a 
Felügyelet munkatársai szabálysértési feljelentéssei éltek. 

15. A 2010. évi országgyűlési és helyhatósági választással kapcsolatos feladatok 
teljesítése, valamint a választási eljárás törvényes és sikeres megszervezése és 
lebonyolítása magas színvonalon megtörtént 

A hivatali munka hatékony szakmai alapú végzésének elő kell segítenie az 
önkormányzati szándékok, közigazgatási célok megvalósulását Ehhez 
feltétlenül szükséges, hogy a képviselő-testület meghatározza a 20 ll. évre 
vonatkozó kiemeit célokat. 

A kiemeit célok megvalósítása érdekében a jegyző a köztisztviselő részére 
írásban, személyre szólóan - a köztisztviselő munkakörének és a kiemeit célok 
figyelembevételével- részcélokat határoz meg, amelyet mérlegelési jogkörben 
eljárva személyre szólóan, írásban értékel. 

A jegyző át nem ruházható hatáskörben a megállapított személyi juttatások 
előirányzatán belül az egyéni teljesítményértékeléstől fiiggően a köztisztviselő 
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30 
%-kai megemelheti vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben 
állapíthatja meg. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja és javaslatát az elnök a 
testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 20 ll. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező kiemeit célokat tartalmazó határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemeit 
célokat az alábbiakban határozza meg: 

l. Általános célok 

- El kell érni, hogy magas színvonalú,.m,egfélelif1~~gzettségg~l:;:~~ ismeretekkel 
rendelkező köztisztviselők lássák el a közigazgatásban meghatározott 
feladatokat annak érdekében, hogy az ügyfelek elégedettsége növekedjék. 

- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati 
támogatások, EU pályázatok, és a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása. 

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat 
hírei minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A "Kőbányai Hírek" 
önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű 
tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére. 

- A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 
aktualizálás a. 

- Az ágazati jogszabályok változásaira tekintettel a szükséges szakmai 
ismeretek oktatása, a belső képzés rendszeresítése, éves képzési terv készítése, 
időbeni ütemezéssel. 

- A képviselő-testületi és bizottsági döntések maradéktalan végrehajtásának 
biztosítása és erről folyamatos tájékoztatás a képviselő-testület részére. 

2. Ágazati célok 

Pénzügyi és gazdasági ágazat 

~ Lehet{)§,~g,:'$wint Biztq~itani;'',íi~ll a DiftkQ;clésu:§aját forrásokból,,: törtéilo 
finanszirt)~ását; kivéve a visiftaior eseteket. 
Határidő: 20 ll. december 31. 
- Az Önkormányzat 20 ll.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítése, 
egyeztetése a bizottságokkal, a Polgármesteri Hivatal egységeinek vezetőivel és 
végleges rendelet-tervezet benyújtása a képviselő-testület részére. 
Határidő: 20 ll. február 
- Az Önkormányzat 20 10. évi költségvetéséről szóló 3/20 l O. (II.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elkészítése. 
Határidő: 20 ll. február 
-Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló 
rendelet-tervezet elkészítése. 
Határidő: 20 ll. április 
- Az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetek elkészítése. 
Határidő: 2011. június, szeptember, november 
-Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról javaslat elkészítése. 
Határidő: 20 ll. november 
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Az Önkormányzat 2012. ev1 költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése. 
Határidő: 20 ll. december 

Építésügyi, területfejlesztési és környezetvédelmi ágazat 

- Egységes Környezetvédelmi rendelet megalkotása. 
Határidő: 20 ll. március 31. 
-Javaslat a rendszeres gyomirtásra, kiemelten a Parlagfű Mentesítési Programra. 
Határidő: 20 ll. március 31. 
- Komposztálási Program továbbfolytatása. 
Határidő: 2011. április 30. 
- Az elfogadott Környezetvédelmi Program alapján intézkedési terv készítése. 
Határidő: 2011. április 30. 
- Száraz fák felmérése, kivágása és pótlása. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
A r~pas~~rrt:ütemének eJ:kés,zft~e az egész ketuleq;li íel!á~(~~~Q-Yl-álihf<>l~tása. 

Hatííflaő: 2011. oktéJ;>er al. 
l\ I<:ámyezeti;M~lmi Téiiilformitikai. rendszet 'm~~l~SÍ.i': tal'lftt~a~ 1\ 

- A küti~rkeleti körút nyQfuVonala K6111ínyáti~l~nytel~uJtl erint~''j,: ~észen~~ 
felülvizsgilata, egyeztetes a Fiht.ro~sal. 
- :~ . k&beleget~~ w~j~~v~~~aina~ji felté~Ji!nezék~; 
félkutatása 'a'' íiltgsemmi~íté~~~ és · ·.~z elsii;Ilitásra 
e~é~tet~ssel. 

Közoktatási és közművelődési ágazat 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretének felosztásához pályázati 
rendszer kidolgozása. 
Határidő: 2011. február 28. 
- Az óvodai és általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata. 
Határidő: 2011. március l. 
- Kitüntetési rendelet módosításához javaslatok kidolgozása. 
Határidő: 20 ll. március 31. 
- Az ágazatot érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. 
Határidő: 2011. május 15. 
- Közoktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata a jogszabályi 
változások következtében. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata. 
Határidő: 20 ll. június 30. 
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Általános iskolai, és középiskolai diákok számára tanulmányi ösztöndíj 
rendszerhez javaslat készítése. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Vezetői bérek felülvizsgálata, rendezése, a n:'~~krendszer.:reijffezése~ 
Határidő: 2011. június 30. 
- Javaslat kerületi közalkalmazotti juttatási szabályzat kidolgozása. 
Határidő: 20 ll. augusztus 31. 
- Átfogó tanügy-igazgatási ellenőrzések lefolytatása. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
- A normatíva igénylés és ellenőrzés elvégzése óvodákban és iskolákban. 
Határidő: 2011. november30. 
- Az intézmények által leadott központi adatszolgáltatás ellenőrzése és főosztályi 
feldolgozása. 
Határidő: 20 ll. december l. 
- A kerületi szakértői vizsgálatokról készített szakvélemények elemzése, szükség 
esetén intézkedések kidolgozása. 
Határidő: 20 ll. december 31. 
- Kerületi tehetséggondozó stratégiából adódó feladatok megvalósítása, illetve az 
intézményi feladatellátás segítése. 
Határidő: 20 ll. december 31. 
- MÁK ellenőrzés jegyzőkönyveire történő észrevételek elkészítése. 
Határidő: Ellenőrzés alatt folyamatosan, illetve a lezárást követő 15 napon belül. 

ljjúsági és sport ágazat 

- 2011-2014. évre vonatkozó önkormányzati Sportkoncepció elkészítése és a 
képviselő-testület elé történő terjesztése jóvágagyásra (20 ll. március). 

- Részvétel az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget javító 
lehetőségeinek megteremtésében (sport, kulturális és egyéb szabadidős feltételek 
biztosítása). 

- Az önkormányzat által támogatott sport és ifjúsági társadalmi szervezetek, 
egyesületek működésének figyelemmel kísérése, beszámoitatásuk és ellenőrzésük 
végzése. 

- Adidas-Kőbánya streetball fesztivál szervezése és lebonyolítása. 
Diákönkormányzati tábor, képzések, valamint a Kőbányai Diákok Fesztiváljának 
megrendezése, a kerületi Diáktanács működésének segítése. 
Közreműködés a kerületi diákolimpia, az iskolák sportversenyeinek 
szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában 25 sportágban. Az 
önkormányzati intézmények, diáksport egyesületek és az egyéb szervezetek 
együttműködésének segítése, koordinálása. 

- Ifjúsági Információs Iroda működési feltételeinek biztosítása és prograrnak 
szervezése. 

- Diákönkormányzatok és ifjúsági szervezetek számára pályázat kiírása és 
lebonyolítása. (2011. április- szeptember). 

- Munkahelyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata. 
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Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok ágazat 

- A kőbányai kisebbségi önkormányzatok testületi üléseinek technikai előkészítése, 
működésük figyelemmel kísérése, határozatainak nyilvántartása, szükség esetén 
továbbítása az illetékeseknek Közreműködés rendezvényeik szervezésében, 
tájékoztatás tevékenységükről a kobanya.hu honlapon keresztül. 

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
létrehozott alapítványok és közalapítványok tevékenységének segítése. Javaslat a 
jogszabályoknak megfelelő, hatékony és eredményes működtetésükre. 

- A kőbányai székhelyű civil szervezetek nyilvántartásának karbantartása, az 
önkormányzat által a civil szervezetek részére kiírt pályázatok adminisztrációs 
teendőinek ellátása (pályázatok gyűjtése, határozatok közlése, megállapodás 
készítés, elszámolás fogadása). A civil szervezetek által küldött valamennyi 
kérelem és beadvány gyűjtése és az illetékesekhez továbbítása. 

- Kőbányán működő egyházak nyilvántartásának folyamatos karbantartása. Az 
egyházakkal folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás rendezvényeikről és 
programjaikról a honlapon, nagyobb rendezvényeken részvétel. A kerületben 
működő egyházak valamennyi kérelmének és beadványának gyűjtése és az 
illetékesekhez továbbítása. 

- A 20 ll. évi Területi és Országos Kisebbségi Önkormányzati választással 
kapcsolatos feladatok, valamint a választási eljárás törvényes és sikeres 
megszervezése és lebonyolítása. Határidő: 20 ll. január 7 -l O. 

Gyámügyi ágazat 

- A gondnakoltak nyilvántartásának aktualizálása. 
Határidő: 20 ll. május 31. 

- A korlátozó gondnokság alá helyezettek bírósági felülvizsgálata. 
Határidő: 20 ll. november 31. 

- A gondnakoltak ügyeiben személyes konzultáció az Egészségház Psychiátriai 
vezető főorvosával és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Psychiátriai Osztály vezető 
főorvosávaL 

Határidő: 20 ll. augusztus 31. 
- Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése és a képviselő-testület elé történő 

terjesztése. 
Határidő: 20 ll. május 31. 

- Részvétel a Kőbányai Gyermekjóléti Központ esetmegbeszélésein. 
Határidő: folyamatos 

- A Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal értekezletein való 
részvétel, az ott kapott instrukciók beépítése a napi munkába. 
Határidő: folyamatos 

- A X. kerületi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban 
foglaltak koordinálása. 
Határidő: folyamatos 
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Informatika 

A hivatalban működő informatikai rendszerek üzemeltetése. 
Határidő: folyamatos 

Az új "Étkezési nyilvántartó program" bevezetésének támogatása. 
Határidő: 2011. március 30. 

Az új "Energetikai program" bevezetésének támogatása. 
Határidő: 2011. március 30. 

A hivatal hardver állományának felmérése, javaslat a korszerűsítésre, gépek 
cseréjére. 
Határidő: 20 ll. december 31. 
- Nyomtató konszolidáció- az elavult, nem hatékony nyomtatók kiváltása hálózati 
nyomtatókra. 
Határidő: 20 ll. december 31. 

Szociális és népjóléti ágazat 

- A főosztály tevékenységéhez tartozó helyi rendeletek folyamatos aktualizálása. 
Határidő: folyamatos 
- Az egészségügyi szűrések koncepciójának kidolgozása. 
Határidő: 2011. november 
- A gyermekjóléti és nevelési-oktatási intézményekben dolgozó, az étellel 
közvetlenül kapcsolatba kerülő közalkalmazottak részére étkezési hozzájárulás 
lehetőségének a kidolgozása. 
- A képviselő-testületi és a Népjóléti Bizottság részére előterjesztések készítése, 
illetve a döntéseinek maradéktalan végrehajtása. 
Határidő: folyamatos 
- Egészségtérkép és~~g~~~~égqgyi piij,g[am készítése. 
Határidő: 2011. augusztus 
- A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ felállásának koordinálása. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Átfogó értékelés készítése a kerületi gyermekvédelmi tevékenységről. 
Határidő: 20 ll. május 31. 
- ··.A kőbányaL.egészség~gyi 'ellátás · ~~osi ·. ·· :Rraxi&.~~~al ·~titendij:l megl)íá'si 
szerződés előké~iíi~se~ 
Határ1~lb folyalll .:/ 

Hatósági-pénzügyi ágazat 

- Az építmény- és telekadó, a gépjárműadó 2010. év december 31-ei 
követelésállományának l O %-kal történő csökkentése. Az idegenforgalmi adó 
bevezetéséből adódó feladatok zökkenőmentes ellátása a tervezett bevétel 
elérése érdekében. 
Határidő: folyamatos 
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Fokozott figyelmet kell fordítani építmény- és telekadóban új adóalanyok 
adózói körbe történő bevonására. 
Határidő: folyamatos 

- Az adóhátralékok beszedése érdekében a végrehajtási eljárás során előtérbe 
helyezése azoknak a behajtási cselekményeknek, amelyek a leghatékonyabban 
biztosítják a hátralékok beszedését (pl. azonnali beszedési megbízás, 
gépjárműadó hátralékosok esetén ingófoglalás elrendelése). 
Határidő: folyamatos 

- A módosult közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv., valamint a vonatkozó ágazati 
jogszabályok jogértelmezési nehézségeinek megoldása összhangban a 
Budapest Főváros Kormányhivatala ajánlásaival, szakmai állásfoglalásaivaL 
Határidő: folyamatos 

- A hatósági határozatok és végzések jogszabályoknak megfelelő, megalapozott 
meghozatala, tartalmi és alaki szabályok betartása, annak biztosítása, hogy 
azok a jogorvoslati eljárások lefolytatása eredményeként sem legyenek 
kifogásolhatóak. 
Határidő: folyamatos 

- A közigazgatási és adóhatósági eljárások kapcsán az ügyfelek megfelelő jogi 
tájékoztatása, ügyintézés során az ügyféli elégedettség növelése. 
Határidő: folyamatos 

Vagyongazdálkodási és intézménygazdálkodási ágazat 

Ingatlanok értékesítésének és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának előkészítése, licitpályázatok szakszerű lebonyolítása 
(folyamatos). 

- A rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanok folyamatos rendezése. 
- Az ingatlanvagyon-kataszter előírás szerinti vezetése, a statisztikai 

adatszolgáltatások határidőre történő biztosítása (folyamatos). 
- Az üzembe helyezési okmányok felvezetése az Ingatlanvagyon-kataszter 

nyilvántartásba (negyedévente, folyamatos). 
- A Fővárosi Önkormányzat és Önkormányzatunk közötti ingatlancserék 

előkészítése és lebonyolítása. 
- A Szent László tér 16. szám alatti ingatlan birtokba adásának lebonyolítása a 

vevő részére. 
- A Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon mentőállomás kialakításában való 

közreműködés. 

- Az Önkormányzat és a Jász-Gold Kft. közötti ingatlancsere szerződés 
előkészítése és lebonyolítása. 

- A Richter Gedeon Zrt.-vel kapcsolatos ingatlan cserék előkészítése és 
lebonyolítása. 

- Javaslatok kidolgozása az ~uergiafelhaszh~l~f m~'ij:~kének csökkentése 
érdekében és szerződések felülvizsgálata (folyamatos). 
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- A versenyeztetési, közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása a polgármesteri 
hivatal minden főosztálya részére (folyamatos, a polgármesteri hivatal 
átszervezéséig ). 

- A 2011. évi közbeszerzési terv elkészítése (2011. március 15.). 
- Az út- és járda felújítási program 2011. évre meghatározott feladatainak 

végrehajtása (2011. október 30.). 
- A játszóterek és játszászerek teljes körű vizsgálatának elvégzése, mely magában 

foglalja a szerződések felülvizsgálatát is (2011. június 30.). 
- Az Óhegy park elzárt területének lakosság részére történő visszaadásához 

szükséges tervet el kell készíteni, a munkák ütemezésével együtt (20 ll. 
szeptember 30.). 
l .. IJ;~bm u. 33. szál»:;;;~t;&ttböl~de éplt~$e,.(20l~;:<<~lÍguszms:iQ.). 

- A polgármesteri hivatal átszervezéséből adódó, a főosztályt érintő feladatok 
szakmai elvégzése (2011. március 31.). 

Főépítész 

- A kerület teljes közigazgatási területére kiterjedő, ütemezetten, területrészenként 
készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) első területegységére 
elkészült tervdokumentáció (Hungária krt. - Kerepesi út - Pongrác út - Horog utca -
Kőbányai út által határolt terület) részletes szabályozása, kiegészítve a jelenleg 
szabályozatlan, kerületi szabályozási tervekkel nem lefedett területekre övezeti terv 
készítésével) államigazgatási egyeztetésének lefolytatása az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (Étv.) megfelelően, 
előkészítése képviselő-testület általi elfogadásra. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
- A KVSZ I. üteme folytatásaként két további ütem készíttetése, terveztetése a 
sikeresen lezajlott közbeszerzési eljárás eredményeként a következő területekre: 
II. ütem: A Kőrösi Csoma Sándor út- Jászberényiút-Maglódi út- Sibrik Miklós út 
-Mádi utca- Téglavető utca- Dér utca- Harmat utca által határolt területegységre, 
mintegy 140 ha területre. 
III. ütem: A Kőér utca- Dér utca- Száraz utca- Noszlopy utca- Gyömrői út- Alkér 
utca - Cserkesz utca által határolt 80 ha területegységre. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Bizottsági döntések alapján a KVSZ további két területre történő kiterjesztése, 
pályáztatás, közbeszerzési eljárás indítása: 
IV. ütem: Akna utca- Gránátos utca- Táma utca- Jászberényi út- Kozma utca
Újhegyi út- (Sírkert út)- Maglódi út által határolt területegységre, 
V. ütem:. Gergely u.- Sibrik Miklós út- Harmatu.-Csombor u.- Noszlopy u. által 
határolt, Gergely bánya és környezete területe. 
Határidő: 2011. február 28. 
- A Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja EU pályázat a Közép
Magyarországi Operatív Program keretein belüli «Integrált szociális 
városrehabilitáció» pályázaton (Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja, 
KMOP-2009-5.1.1/A) az első fordulóban előzetesen támogatásra érdemesnek ítélték. 
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Feladat a pályázat 2. fordulójának benyújtásához szükséges tervezési dokumentumok 
kidolgozása és közreműködés a támogatási szerződés előkészítésében. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Részvétel az URBACT II RegGov programban, a májusi záró konferenciához 
kapcsolódó előkészítő tevékenységek, jelentések elkészítése. 
Határidő: 20 ll. május 31. 
- Az Önkormányzat és a MÁV közötti egyeztetések eredményeként a Budapesti 
elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt l. ütemének előkészítése részeként az 
érintettMÁV területekre helyi építési szabályzat és szabályozási terv készíttetése és 
államigazgatási egyeztetése engedélyezési és tendertervek megalapozása céljából, 
előkészítése képviselő-testület általi elfogadásra. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Az elkészült, "Garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és 
felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések 
szerint kidolgozandó koncepeionális javaslata" tervdokumentációjának egyeztetése 
az érintett hivatali egységekkel, jogi vizsgálat és előkészítés lefolytatása, döntés 
előkészítés átfogó hasznosítási, és ütemezhető részletes javaslatra. 
Határidő: 2011. május 30. 
- A Fő városi Önkormányzattal folyamatos kapcsolattartás a kerületi feladatellátást 
meghaladó fővárosi, illetve több kerületet érintő feladatokról, problémákról és 
tervekről: Népliget, Rákos-patak, VIII.-XI. és XVII. kerületi fejlesztések, P+R 
parkolók, közlekedésfejlesztés, Fehér úti tematikus park, Lóversenytér és környéke, 
pincék. 
Határidő: folyamatos 
- Rákos patak revitalizációja előkészítésének elindítása (kerékpárút létesítése, 
rekreációs funkciók fejlesztése ), illeszkedve a csatlakozó szakaszokhoz, egyezteíve a 
XVII. kerülettel a Rákos-patak menti fejlesztési elképzelésekről, a Rákos patak menti 
kerékpárút terveztetése .· norvég, vagy svájci pályázaton való indulás céljával. 
'fÖiajdoJJ;y;isZ'önyok'r~K(t~~és~\:~$a ter:Utetek'l~b~tős~gszerinti felt~~J\~pif1§~. 
Határidő: folyamatos 
- A Kőbányai Önkormányzat 44/2008. (X. 17 .) számú rendelete alapján az építészeti
műszaki Tervtanács működtetése. 
Határidő: folyamatos 
- Az általános érvényű, normatív szabályozás érdekében tanulmány és 
rendelettervezet készült az épített örökség helyi védelmének megalapozása céljából. 
Előkészítendő az értékvédelmi rendelet mellékletéül szolgáló értékvédelmi kataszter 
l. ütemének kidolgozása, valamint a helyi értékvédelem rendeletben történő 
szabályozásáról és az értékvédelmi támogatás pályáztatásának általános érvényű, 
normatív szabályozásáról szóló javaslat. 
Határidő: 2011. június 30. 
- Kerületi parkolási rendelet felülvizsgálata. 
Határidő: 2011. október 30. 

Közterület-használati kérelmek, valamint önkormányzati ingatlan értékesítések 
véleményezése. 
Határidő: Folyamatos 
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- Pályázati lehetőségek igénybevétele (cél- és címzett támogatás), ágazati 
támogatások, EU pályázatok, és a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítása, célként 

száfll~~3kilag megje!plve ';;:;: >legY:~Jl. ·· .. m~~(o;g~fmazva · < a;;) pálfÍ~atÖk 
b.atékony~igá~J:tknövelésik 
Határidő: Folya1natos 
- Integr~lt:\i:irosfejlesztési:'Stratégia akm~:lizálás~~ 

Belső Ellenőrzés 

-A Képviselő-testület általjóváhagyott 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtása. 

Polgármesteri Hivatal hatékony működését segítő tevékenységek 

- Minél nagyobb szám ú pályázati lehetőség igénybevétele (cél- és címzett 
támogatás, ágazati támogatások, EU-s pályázatok), annak érdekében, 
hogy egyre több fejlesztés valósulhasson meg a kerületben. 
Határidő: folyamatos 

- A versenyeztetési, közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása a 
polgármesteri hivatalminden főosztálya részére 
Határidő: folyamatos 

- Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, amelynek célja, hogy az önkormányzat 
hírei minél szélesebb körben nyilvánosságra kerüljenek. A "Kőbányai Hírek" 
önkormányzati lap alkalmas legyen a kerületet érintő szélesebb körű 
tájékoztatásra, közérdekű, aktuális információk megjelenítésére. 

- A Polgármesteri Hivatal honlapjának folyamatos korszerűsítése, karbantartása, 
aktualizálása. A kerületi építési szabályzatok és szabályozási tervek 
kiegészítése a hozzájuk tartozó tervdokumentációvaL Az új önkormányzati 
weblap megvalósításában felmerülő feladatok ellátása, közreműködés a 
tervezési folyamatban. 
Határidő: folyamatos 

Polgári védelem-védelmifeladatok 

- Veszélyes anyag gazdálkodókkal napi kapcsolattartás, tevékenységük 
folyamatos nyomon követése, Kőbánya veszélyeztetettségének nyomon 
követése, és veszélyeztetettségének aktualizálása. 

- A tanulóifjúság felkészítésének folytatása. 
Hatékonyabb közreműködés a lakosság tájékoztatása vonatkozásában, különös 
tekintettel a veszélyforrásokra és a megelőzésre szolgáló meglévő lehetőségek 
igénybevételére. 
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}(özterület-jfelü~elet 

Közterület-felügyelet közreműködése a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban a 
közbiztonság és közrend védelmében, a köztisztasági és szabálysértési morál 
javítása, részvétel hatósági ellenőrzésekben, célzott és hatékony fellépés a 
szabálysértésekkel szemben. 

Budapest, 2011. január 10. 

He~K~ 
mb. jegyző 
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