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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Forrás biztosítása a kerület 
játszóterein és egyéb közcélú területein 
történő dohányzás tilalmáról szóló 
25/2009. (IX.25.) számú önkormányzati 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok elvégzéséhez 

A Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009.(IX.25.) számon 
rendeletet alkotott a X. kerület játszóterein és egyéb közcélú területein történő dohányzás tilalmáról. 

A rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjához csatolt II. számú melléklet felsorolja azokat a nevelési, 
oktatási, szociális, egészségügyi sport és kulturális intézményeket, közhivatalokat és azok 
telephelyeit, továbbá az egyházi épületek teljes területét, amelyek területén és 50 méteres 
közterületi területeire kiterjed a dohányzási tilalom. 

A rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint a dohányzást tiltó táblák helyének kijelöléséről és a táblák 
kihelyezéséről vagy a tiltás járdán történő felfestéséről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 

A feladat végrehajtása érdekében összeállításra került azon intézmények helyszínrajza, amelyek a 
II. számú mellékletben szerepelnek. Az intézkedések meghatározása és összeállítása során 
megállapítást nyert, hogy a tényleges kivitelezés - figyelembe véve, hogy 56 intézmény 
környezetéről van szó- közel 25 millió Ft bekerülési költséget jelent. 

Csak a Szent László téren a rendelet előírásának megfelelően 20 db oszlop plusz tábla, valamint 30 
db dohányzást tiltó piktogram és több cigarettacsikkek eldobására szolgáló edény elhelyezéséről 
kell gondoskodni. A kivitelezés költsége az előzetesen bekért árajánlatok alapján nettó 400 e Ft. 
A Szent László térnél egyszerűbb helyszín például a Kada utca 27- 29. szám alatti Általános iskola 
esetén ez 12 db oszlop plusz tábla és minimum 14 db piktogram elhelyezését jelenti. Ennek 
kivitelezési költsége mintegy nettó 200 e Ft. 

Az összes helyszínre kivetítve ez azt jelenti, hogy a rendelet végrehajtásához minimálisan bruttó 25 
millió Ft szükséges. 
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A feladat elvégzéséhez szükséges költségekre anyagi fedezetet a 2010. évben elfogadott 
költségvetés nem biztosít, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges pénzügyi 
forrást, bruttó 25 millió Ft-ot a Képviselő-testület felhalmozási célú. általános tartalékkeretéből 
biztosítani szíveskedjen. 

Az előterjesztést a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság soros ülésén 
megtárgyalja. A Bizottság döntéséről a bizottsági elnök szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

Az alábbi határozati javaslatok a lehetséges alternatívákat tartalmazzák. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy ennek valamint a fentiek figyelembevételével hozza meg döntését 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2009.(IX.25.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelet a X. kerület játszóterein és egyéb 
közcélú területein történő dohányzás tilalmáról 2.§ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Bp. X. 
kerület területén lévő közintézmények, egyházi épületek 50 m-es közterületi körzetében 
szükségesnek tartja a dohányzás tilalmát jelző táblák és piktogramok elhelyezését, melynek 
kivitelezéséhez bruttó 25 millió Ft-ot biztosít a Képviselő-testület felhalmozás célú általános 
tartalékkeretéből. Egyben hozzájárul a közbeszerzési tervbe való felvételéhez II.3.5. számon 
útburkolati jelek felfestése és táblák kihelyezése névvel, nettó 20 millió Ft értékkel, valamint 
felkéri a Polgármestert a kivitelezéshez szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő az átcsoportosításra: 2010. május 30. 
kivitelezésre: 2010. október 30. 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. május 07. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 
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