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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) 
számú, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendeletének XIV. fejezetéből: 
71. § (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal, előre meghirdetett, 

a munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart. 

A Képviselő-testület tagjai: 
Verbai Lajos polgármester, 
Győri Dénes, Kovács Róbert, Szász Csaba alpolgármesterek, 
Dr. Csicsay Claudius Iván tanácsnok, 
Agócs Zsolt, Bánáti Rudolf, Bányai Tibor Péter, Eördögh Attila, Fehér László, dr. Fejér Tibor, 
Földi Balázs, Kleinheincz Gábor, Lakatos Béla, Láng Ferenc, Marksteinné Molnár Julianna, 
Melega Kálmán, Nagy László, Nóvák Gyula, Nyulász János, dr. Pap Sándor, dr. Pénzes 
Károly, dr. Pluzsik Andrásné, Radványi Gábor, Révész Máriusz, dr. Szkalka Tamás, Varga 
István, Weeber Tibor. 

Tanácskozási jóssal jelen van a képviselő-testület ülésén: 
Dr. Neszteli István jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

A Polsármesteri Hivatal önálló szervezeti esvsései és vezetőinek névsora: 
Belső Ellenőrzési Osztály: dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Controlling, Szervezetfejlesztés, Minőségpolitika: Méreg Gábor osztályvezető 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

-Építéshatósági Osztály: Vörösmarty Mariann osztályvezető 
- Környezetvédelmi Osztály: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Főépítész: Mozsár Ágnes 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály: BajtekMihályné főosztályvezető 
Gyámhivatal: Lehoczki Klára hivatalvezető 
Hatósági Főosztály: dr. Mózer Éva főosztályvezető 
Jogi Osztály: dr. Korpái Anita osztályvezető 
Közterület-felügyelet: Hajnal József osztályvezető 
Oktatási és Közművelődési Főosztály: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Polgármesteri Kabinet: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya: Hajdú Péter főosztályvezető 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály: Hegedűs Károly főosztályvezető 
Szociális és Egészségügyi Főosztály: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

* * * 
A Képviselő-testület bizottsásai és elnökei: 
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság - elnöke: Nyulász János 
Jogi Bizottság- elnöke: dr. Pénzes Károly 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - elnöke: Melega Kálmán 
Kulturális és Oktatási Bizottság- elnöke: Fehér László 
Pénzügyi Bizottság - elnöke: Marksteinné Molnár Julianna 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság - elnöke: Nagy László 
Szociális és Egészségügyi Bizottság - elnöke: Láng Ferenc 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság- elnöke: Radványi Gábor 
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Köszöntő 

Tiszteit Xerüteti LakpsokJ 

J4z eímúít két évhez hasonCóan, az idén is összegeztük^az eCteCt időszakjvntosabb 
eseményeit, eredményeit, vatamint a képviseíő-testüíet áCtaC eCfogadott döntésedet, 
meCyet e kis füzetben fogíaCunk^ össze. Tesszük^ mindezt azért, hogy segítségükre 
[együnk^ a képviseCö-testüCet munkájának^ és %őbánya éCetének^ széíesebb körű 
megismerésében. 
^eményeink^szerint az idén is haszonnaCforgatjákjnajd a kiadványt. 

Verbai Lajos poígármester 
a %épviseíő-testüíet etnöke 

Díjazottatok - akikre büszkék vagyunk 

I 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

• Kanizsa József és Túri György részére „Kőbánya Díszpolgára" címet, 
• Bakó Roland és Mészárosné Száraz Mária részére „Kőbányáért" díjat, 

szervezetként pedig a Budapesti Fegyház és Börtön is e címet nyerte el, 
• Hajsrekker Krisztina, Kissné Varga Noémi és Szabó Károlyné részére 

„Kőbánya Kiváló Pedagógusa" elismerő címet, 
• Kincsesné Pápay Irén részére „Kőbánya Kiváló Óvodapedagógusa" 

elismerő címet, 
• Bartha Lászlóné részére „Kőbánya Kiváló Gyermekvédelmi 

Pedagógusa" elismerő címet, 
• Stróbl Péterné részére „Kőbánya Kiváló Dajkája" elismerő címet, 
• Búzás Kálmán részére „Kőbánya Kultúrájáért" elismerő címet, 
• Zsíros Tibor részére „Kőbánya Diáksportjáért" elismerő címet, 
• Jakab Antal részére „Kőbánya Kiváló Labdarúgó Vezetője" elismerő 

címet 
adományozott. 
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A lakosságot is érintő fontosabb jogszabályváltozások nyomán 

9 Az Európai Uniós előírásoknak eleget téve 2009. június 28-ától a magyar állampolgárok is 
második generációs, azaz ujjnyomatot is tartalmazó ún. biometrikus útlevelet kapnak (ez 
alól kivételt képeznek a 12 év alatti kiskorú személyek). A korábban kibocsátott útlevelek 
lejárati idejükkel érvényben maradnak. 

9 2009. június 28-ától a 14 éven aluli kiskorúak számára is igényelhető személyazonosító 
igazolvány illetékmentesen, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványukba 
(lakcímkártyájukba) kérelemre bejegyezhető a szülők, törvényes képviselők neve és aktuális 
telefonszáma. A kiskorúak személyazonosító igazolványa lehetőséget nyújt arra, hogy a kiskorú 
gyermekek is gyakorolhassák a szabad mozgás jogát az Európai Unión belül anélkül, hogy a 
szülőknek többletköltséggel útlevelet kellene készíttetniük. 

9 2009. július l-jén lépett hatályba az a törvény, mely lehetővé teszi, hogy az azonos nemű 
párok bejegyzett élettársi kapcsolatot kössenek az anyakönyvvezető előtt. A törvény az 
azonos nemű párok számára a házassághoz hasonló jogokat garantál, az új jogintézmény révén 
ezek a párok is vállalhatják egymásiránti elkötelezettségüket önmaguk, családjuk és barátaik 
előtt. 

9 2009. január l-jétől a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény változásával szigorodott az aktív korú nem foglalkoztatottak támogatási rendszere. 
Annak a munkanélkülinek, akinek rendelkezésre állási támogatást (jelenleg 258 fő) állapít meg 
az önkormányzat, közcélú foglalkoztatáson kell részt vennie, minimum három hónapos 
időszakra. 

9 A szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyi önkormányzati 
rendelet módosításával 2009. április l-jétől két támogatási forma esetében enyhítettünk a 
jogosultsági feltételeken. A közgyógy ellátást igénylők esetében 28 500 Ft-tal emelkedett az egy 
főre jutó j övedelmi értékhatár. 

9 Kedvező változás, hogy a méltányosságból adható lakásfenntartási támogatás 
elutasítása esetén a jövedelemhatártól való 15% mértékéig van méltányolási hatásköre a 
képviselő-testületnek a korábbi 10 % helyett. 

9 A gyermekvédelmi törvény változtatásával új támogatásként bevezették az óvodáztatási 
támogatást, szigorú jogszabályi feltételekkel. 
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9 A gyermekvédelmi törvény változtatásával új támogatásként bevezették az óvodáztatási 
támogatást, szigorú jogszabályi feltételekkel. 

9 Kedvező változás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egy főre 
jutó jövedelmi értékhatárának az emelkedése. Azok a szülők, akik ilyen határozattal 
rendelkeznek, egy évben két alkalommal - július és november hónapban - alanyi jogon, kérés 
nélkül gyermekenként egyszeri támogatásban részesülnek, ami nagy segítség a családoknak. 

9 Az év második felében módosult a Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, 
új elemként jelent meg például, hogy elhanyagolás esetén a családi pótlék max. 50%-a termé
szetbeni juttatás formájában adható. 

9 Lakásügyi területen is változott a helyi rendeletünk, többek között módosult a lakásbérleti 
szerződés pénzbeli térítés ellenében történő megszűntetése esetén fizetendő térítés mértéke. 

9 A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező állampolgárok számára a Lakástörvény 
és a Végrehajtási törvény módosítása új lehetőséget adott. Az önkormányzat elővásárlási joggal 
rendelkezik a lakások árverezése során, ami után a korábbi tulajdonos határozatlan idejű bérleti 
j ogvi szonyra j ogosult. 

9 A képviselő-testület elfogadta a 24/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendeletét a méhnyakrák 
és nemi szervi szemölcs elleni (HPV) védőoltás támogatásáról, mely lehetővé teszi az 
Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező 13. életévüket betöltő (leány 
és fiú) gyermekek HPV elleni védőoltását, 2009. évtől felmenő rendszerben, 5.000,-Ft szülői önrész 
vállalásával. 

9 2009. szeptember 26-án lépett hatályba az az önkormányzati rendelet, mely a kerület 
játszóterein és annak 50 méteres körzetében megtiltja a dohányzást. 2010. január l-jétől 
pedig a nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális intézmények, közhivatalok 
és azok telephelyei, továbbá az egyházi épületek teljes területére és mindezek 50 méteres 
közterületi körzetére terjed ki a dohányzási tilalom. 
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§ 2009. október 1-jei hatállyal módosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (rövidítve: Ket), a törvényalkotók célja az egyszerűbb, 
gyorsabb, és ezáltal hatékonyabb eljárás volt. Legfőbb változás a határidő számítása, mely október 
l-jétől munkanapokban történik. Két kiragadott példa: az általános ügyintézési határidő 22 
munkanapra változott (az eddigi 30 nap helyett), ugyanakkor a fellebbezés benyújtására - a 
kézhezvételtől számított - 10 munkanap áll az ügyfelek rendelkezésére (az eddigi 15 helyett). Az 
eljárási és belső határidők csökkentésén túl, az elektronikus kapcsolattartás bővítése, az egyablakos 
ügyintézés elterjesztése, az ügyfelek terheinek és kötelezettségeinek csökkentése (pl. olyan adat, 
igazolás, mellyel az állam maga rendelkezik nem kérhető az ügyféltől, tehát a nyilvántartások 
nyilvános adatait hivatalból kell beszerezni), a hatóság tájékoztatási kötelezettségének bővülése 
ugyancsak új elemként jelentkezik. 

9 Október l-jén jelentős jogszabályi változások léptek hatályba az építésügy területén. Néhány 
ezek közül: - megváltozott az építési törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) és végrehajtási utasítása 

- a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletet nagy részét, (szinte az egészet) hatályon kívül 
helyezték, helyébe lépett a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi 
hatósági eljárásokról és építésügyi hatósági ellenőrzésekről. 

- az építéshatósági, építésjogi szabályozás új eszközei szinte az összes területet érintik 
(építőipari kivitelezési tevékenységet, az építési beruházások megvalósításához 
szükséges eljárásokat, az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásért, 
egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat) 

ANYAKÖNYVI-NÉPESSÉGI ADATOK 

A 2009. évben végzett tevékenység számszaki mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza. 
(Összehasonlításként közöljük a tavalyi hasonló időszak adatait is.) 

2008. szeptember 8. 2009. október 30. 
Lakosság száma 75.470 fő 75.760 fő 

Születés* 1.042 fő 1.448 fő 
Házasság 207 esemény 221 esemény 

Halálozás* 1.045 fő 1.337 fő 
*A születések és halálozások viszonylag magas száma a Budapest X. kerületben a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
súlyponti kórházzá történő kijelöléséből adódik. 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI 

2009. november 1-jéig a képviselő-testület 14 alkalommal (ebből 5 esetben rendkívüli ülés 
keretében) ülésezett, 777 napirendi pontot tárgyalt, mely során 1.749 határozatot hozott és 42 
rendeletet alkotott. 

Adatok a 14 képviselő-testületi ülésről: 6 napirend előtti felszólalás, 
16 egyéni képviselői indítvány, 
6 interpelláció hangzott el. 

A képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok: 

A 2009. január 1. és november 1. közötti időszakban 

Ülések száma 
Hozott 

határozatok 
száma 

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 13 598 
Jogi Bizottság 17 359 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 13 169 
Kulturális és Oktatási Bizottság 15 442 
Pénzügyi Bizottság 12 217 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 12 255 
Szociális és Egészségügyi Bizottság 15 557 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési 
Bizottság 

25 858 

A bizottságok által hozott összes határozat száma 2009. november 1-jéig: 3.455 db. 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI HELYZETE 

2009. évi eredeti 2009. évi módosított 
előirányzat előirányzat 

(millió Ft-ban) 
Éves költségvetés: 19.484 21.365 
Ebből: saját forrás: 18.584 20.379 

külső forrás: 900 986 

Az önkormányzat ellátandó feladataihoz a forrásokat jelentős mértékben saját bevételei révén 
biztosította ez évben is, mivel a kapott központi támogatás a kiadásokat csak részben fedezi. 
A saját források nagyobb mértékű bevonására azért van folyamatosan szükség, mert a központi 
támogatások nem nyújtanak fedezetet az alapellátások emelkedő színvonalú biztosításához, 
valamint a város- és lakásgazdálkodási, illetve az intézményi beruházási-felújítási feladatok 
ellátásához. 
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Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében ellátási kötelezettségeinek teljesítéséhez az alábbi 
főbb bevételeket és kiadásokat határozta meg: 

Bevételek 2009. évi eredeti 2009. évi módosított 
előirányzat 

Intézményi saj át bevételek 1.186 
Adóbevételek + bírság összesen 9.189 
Ebből Iparűzési adó 4.929 

Gépjármű adó 580 
Építmény-, telekadó 

Lakbér és lakóház-kezelési bevétel 933 
Központi állami támogatás 2.883 
Egészségbiztosítási támogatás 428 
Ingatlan eladások 2.303 
Működési célra átvett pénzeszközök 139 
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + kölcs.visszatér. 433 
Finanszírozási bevételek 900 
Pénzmaradvány 1.090 

Kiadások 2009. évi eredeti 

előirányzat 
(millió Ft-ban) 

1.207 
9.200 
4.929 

580 
3.300 
3.300 

933 
3.360 

428 
2.303 

296 
595 
986 

2.057 

2009. évi módosított 

Intézményi működési kiadások: 
Társadalmi és szoc. pol. juttatások 
Külső szervezetek támogatása (műk.) 
Felhalmozási célú pe.átadás + kölcsön 
Beruházási kiadások összesen 
Felújítások összesen 
Tartalékok (általános és céltartalék) 
Finanszírozás kiadásai 

előirányzat 

12.520 
330 
877 
188 

2.415 
636 

2.255 
263 

előirányzat 
(millió Ft-ban) 

13.718 
484 
952 
224 

3.201 
774 

1.741 
263 

A legnagyobb tételt a (működési) kiadásoknál az intézmények működési kiadásai képezik. 

Az állami normatív támogatások, központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások egyes 
közoktatási és szociális feladatokhoz tényleges feladatmutatók - mint például lakosságszám, 
tanulólétszám, ellátottak, illetve gondozottak száma stb. - alapján kerülnek leosztásra. 
A saját forrás előirányzatát döntően vagyoni típusú - mint az ingatlanértékesítés - valamint helyi 
adók, lakbér, bérleti díj, intézmények saját bevételei biztosítják. 

A felhalmozási kiadásoknál ezen időszakban jellemző a tervezettől való elmaradás, amelyek 
jelentős részében a megkezdett munkák folytatásával a befejezés 2010-ben valósul meg. 

2009. évi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Az év során nem kellett likvid hitelt igénybe 
vennünk. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötöttük, melyből jelentős kamatbevételt 
realizáltunk. 



A HIVATAL VEZETÉSÉT TÁMOGATÓ MUNKA 

JOGI TEVÉKENYSÉG 
A Jogi Osztály többek között a bizottságok, valamint a képviselő-testület zavartalan, - a 
törvényeknek mindenben megfelelő - jogszerű működését biztosítja. A minél hatékonyabb 
együttműködés érdekében az osztály munkatársai minden bizottsági ülésen részt vesznek, s 
szükség esetén törvényességi észrevételeiket a határozat meghozatala előtt megteszik, elkerülve 
ezzel a tényleges jogsértést. Az így kialakított „előzetes kontroll" gyakorlata nemcsak 
megkönnyíti a bizottságok munkáját, hanem gyorsabbá is teszi a testületi szervek feladatainak 
elvégzését. 

Továbbá az osztály munkatársai ellátják az önkormányzat jogi képviseletét a bíróságok, 
hatóságok és más szervek előtt. Havonta tájékoztatót adnak ki az önkormányzat tevékenységével 
kapcsolatos jogszabályokról. Részt vesznek a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi 
szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában, közreműködnek az önkormányzat 
szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények 
érvényesítésében, valamint az önkormányzat jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb 
megállapodások előkészítésében, valamint az önkormányzat belső szabályzatainak 
kidolgozásában. 

Az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség bővülésével az Önkormányzat honlapján 
(www.kobanya.hu) a helyi rendeletek naprakészen jelennek meg.  

BELSŐ ELLENŐRZÉS 
A Belső Ellenőrzési Osztály 2009. évben a képviselő-testület által jóváhagyott 18 ellenőrzési 
feladatból 2009. október 22-éig 16 ellenőrzést, illetve 2 soron kívüli ellenőrzést hajtott végre. Az 
év hátralévő időszakában 7 intézménynél a 2008. évi ellenőrzések utóellenőrzését végezte el, 
illetve a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél a képviselő-testület határozata 
alapján soron kívüli ellenőrzést hajtott végre. Novemberben fejeződik be a külső szakértők által, 
az Önkormányzat valamennyi szervezetére kiterjedő informatikai rendszerellenőrzés. 

CONTROLLING, SZERVEZETFEJLESZTÉS, MINŐSÉGPOLITIKA 
Az osztály több mint másfél éve alakult. Az esetenkénti feladatok mellett, ami az önkormányzat 
egész gazdálkodását, intézményi irányítását, belső folyamatainak továbbfejlesztését érinti, az 
osztály menedzseli kiemelt feladatként az Önkormányzat által elnyert, „A Polgármesteri 
Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán" c. EU támogatással megvalósítandó projektet 
(annak előkészítését, lebonyolítását, majd a szükséges utómunkálatait). A projekt tartalmazza a 
Hivatal szervezetének és működésének, informatikai infrastruktúrájának, tervezési 
folyamatainak, irányítási, felelősségi és hatásköri folyamatainak, belső ellenőrzésének, 
controlling rendszerének, a költségvetés tervezésének és ellenőrzésének, közbeszerzésének, 
pályáztatásának, belső kommunikációjának, ügyfélszolgálatának és okmányirodai 
tevékenységének, külső kommunikációjának, döntéstámogatási folyamatainak, portál- és 
tartalomfejlesztésének, nem utolsó sorban teljes pénzügyi tervező rendszerének 
továbbfejlesztését, hatékonyságának emelését. 
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SZAKTERÜLETEK 

A Hivatal - eddig még nem említett - önálló osztályai, valamint főosztályi szintű szervezeti 
egységei végzik a hatósági, a szociális és egészségügyi, a gyámügyi, az oktatási és 
közművelődési, az építésügyi és környezetvédelmi, a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási, 
valamint a sport, ifjúsági és civil kapcsolatokkal kapcsolatos igazgatási és hatósági 
tevékenységet, továbbá a polgármesteri kabinet feladata a protokoll, média, honlap, 
külkapcsolatok és a pályázatok felügyelete. (A szervezeti egységek ügyiratforgalmára 
vonatkozó összegző statisztikai adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, VÁROSRENDEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM 

E tevékenységet a Főépítészi Osztály, valamint az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
végzi. 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály Építéshatósági Osztályra és 
Környezetvédelmi Osztályra tagolódik. Az osztályok tevékenysége sokrétű, az építési 
engedélyezési ügyeken kívül a környezetvédelemmel, közlekedéssel, telekalakítással, 
telepengedélyezési eljárással, valamint városfejlesztéssel kapcsolatos terveket, 
tanulmányokat készítenek elő. 

r Ö é p i t é S Z Í t e v é k e n y s é g • Városfejlesztés • Önkormányzati Tervtanács működtetése • Helyi épített örökség védelme 

• Városfejlesztés: a településfejlesztési, településrendezési tervek döntés előkészítése, 
ezen belül a kerületi városfejlesztési stratégia és koncepció kialakítása, a fővárosi 
tervek készítése, módosítása során közreműködés a kerületi önkormányzat 
véleményének kialakításában, a kerület szabályozási terveinek és helyi építési 
szabályzatának előkészítése, felülvizsgálata, valamint a kerület egységes táji és 
építészeti arculata kialakításának segítése. 

- A Budapesti Műszaki Egyetem szakembereinek megbízásával készült, és 2007. év végén 
elfogadásra került közép- és hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepciót követően az 
intézkedési terv is jóváhagyásra került. A Városfejlesztési Koncepció Végrehajtási 
Programjának célja a Koncepcióban legfontosabbnak ítélt, nagyobb léptékű fejlesztési 
feladatok megvalósításához szükséges kerületi teendők meghatározása, valamint térbeli
időbeli prioritások megfogalmazása. 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénynek 
megfelelően az önkormányzat kezdeményezte a kerület teljes közigazgatási területére 
vonatkozó, ütemezetten, területrészenként készülő Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) elkészítését. A feladat a KVSZ majdani, végleges struktúrájának 
kidolgozása, valamint az első területi egység (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 vonatkozóan övezeti 
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terv készítésével. Jelenleg az új Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat közbeszerzési 
eljárása van folyamatban. 

- Elkészült a Fehér út - Kerepesi út - Gyakorló utca - Hatház utca által határolt területre a 
fizető parkolási övezetek kialakítására vonatkozó tanulmányterv. A tanulmánytervjavaslata 
alapján kerül sor a fizető parkolási övezet kijelölésére, azzal együtt, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat elsődleges célja a parkolási övezet kijelölésével nem az önkormányzati 
bevételek növelése, hanem a jelenlegi parkolási feszültségek kezelése. A javasolt fizető 
parkolási övezet kijelöléséről szóló önkormányzati döntés a Fővárosi Közgyűlés 
jóváhagyására vár. Egyúttal az ÁRKÁD bevásárlóközpont bővítéséhez kapcsolódóan 
szerződést kötöttünk 200 parkolóhely kedvezményes éjszakai lakossági használatára, 
valamint a fizető parkolási övezethez történő anyagi hozzájárulásra. Mindezen kívül a 
fővárossal folytatott tárgyalásokon folyamatosan jelezzük és képviseljük a térségben 
szükséges P+R parkoló továbbépítésének szükségességét. 

- Előkészítés alatt áll a Kis Pongrác lakótelep (Bp. X. ker. Salgótarjáni út - Pongrác út - Csilla 
utca - Gyöngyike utca által határolt terület) előzetes akcióterületi tervének elkészíttetése, 
mely feltétele a Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belüli «Integrált szociális 
városrehabilitáció» pályázaton (Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja, 
KMOP-2009-5.1. l/A) való indulásnak. A pályázat várhatóan 2009. év végén kerül kiírásra. 

Párhuzamosan ebben az évben is több Szabályozási Tervet hagyott jóvá a képviselő-testület. Az 
előkészítés alatt álló, illetve a folyamatban lévő szabályozási tervek száma kb. 20, melyek egy 
része külső beruházói kezdeményezés alapján, más részük kerületi kezdeményezésre indult. 
Több olyan tanulmány készítése van folyamatban, melyek feladata, hogy megalapozzák a 
későbbi terveztetést, és egyéb intézkedéseket. Nagy hangsúlyt fektetünk a tervek érintett 
lakossággal történő megismertetésére, és a vélemények, észrevételek értékelésére. Az elkészült 
lényegesebb tervek, tanulmányok: 

- Elkészült az Újhegyi lakótelep módosított Kerületi Szabályozási Terve. A tervezés célja a 
területen található közterületek parkolási és zöldfelület fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, 
az Újhegyi-sétány megújításának előkészítése, a közterületek funkcióinak gazdagítása, a 
közösségi élet javítása, lehetőségeinek bővítése, valamint a tervezett játszótér létesítéséhez 
szükséges pályázati feltételek megteremtése, és az orvosi rendelő épülete telekalakítási 
lehetőségeinek vizsgálata. A tervek lakossági egyeztetése sikeresen lezajlott, számtalan 
vélemény javaslat érkezett az ott lakók részéről, melyek beépültek a tervbe. 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1898/2008. (XII. 18.) számú határozatában 
elfogadta a kerületi játszótér-fejlesztési koncepció irányelveit és egyetértett a koncepció 
társadalmi vitára bocsátásával. A Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban 
2009. március 25-én a koncepció irányelveiről lakossági tájékoztatót tartottunk. A Fórumon 
megjelentek, valamint az írásos véleményekben tett észrevételek, javaslatok (pl.: vandái
biztos megoldás, szociális blokk, vízvételi lehetőség, árnyékolás, kerékpár tárolási lehetőség, 
körbekerítés, padok kihelyezése, kutyák bevitelének megtiltása) alátámasztják és megerősítik 
a koncepcióban megfogalmazott célokat. A 2009. június 4-én tartott lakossági fórumon az 
Óhegy parkban található játszótér, valamint a Rottenbiller parkban, a Bársony virág utcában, 
a Bihari út - Balkán utcai lakótelepen és a Székfűvirág utca melletti parkban lévő játszóterek 
fejlesztési javaslatait ismertettük az érdeklődőkkel. Az öt játszótér fejlesztési programja 
alapján javasolt a koncepció intézkedési tervének kidolgozása, a konkrét feladatok idő és 
térbeli meghatározása, valamint a „fogadj örökbe egy játszóteret" mozgalom elindításához a 
pénzügyi jogi, és gazdasági program kidolgozása. 
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Önkormányzati Tervtanács működtetése 
A Kőbányai Önkormányzat 44/2008. (X. 17.) számú rendelete alapján 2009. január elsejétől 
megkezdte működését az építészeti-műszaki Tervtanács, amelynek feladata és célja, hogy 
Kőbánya kertvárosi területe megőrizze jelenlegi arculatát, és élhető környezetet jelentsen az ott 
élő lakosság számára. 2009 őszéig 11 alkalommal ülésezett a Tervtanács, összesen 41 tervet 
tárgyalt meg. Ebből 4 kivételével valamennyi megvalósításra ajánlott, vagy átdolgozással, 
javítással engedélyezésre javasolt terv volt. 

Helyi épített örökség védelme 
Feladatunk a műemléki védettség alatt nem álló, de a kerület sajátos jellegének megőrzésében 
helyi jelentőséggel bíró építészeti értékek védelméről való gondoskodás, valamint a védetté 
nyilvánítás, védettség megszűntetésének kezdeményezése, megkeresésre az ezekre irányuló 
javaslatok véleményezése is. A közelmúltban kezdeményezésünkre a MÁV Északi Járműjavító 
területét (Bp. X. ker. Kőbányai út 30.) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az épületek 
megóvása érdekében ideiglenes műemléki védelem alá helyezte. 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, VÁROSRENDEZÉS 

Önkormányzatunk koordinálásával 2 terület tulajdonosi rendezése van folyamatban, mely 
jelentős hatással van a térség fejlődésére, összességében közel 50-60 ingatlan telekjogi 
rendezését teszi lehetővé. Az egyik a Felsőrákosi rétek lakópark, a másik pedig a Keresztúri út 
menti területek. 

Felsőrákosi rétek 
A területre vonatkozó elvi telekalakítási eljárás több év elteltével sem zárult le, a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntést hozott a területen a 
közterületek mellett az (egyes telkeket ebben az ütemben nem tartalmazó) építési 
tömbök kialakításáról. 
Ennek megfelelően jelenleg folyamatban van a házhelyosztást létrehozó 5 db vázrajz 
záradékolása (ezek összesen 86 hektár területet érintenek) és szabályozási tervi 
megfelelőségének vizsgálata, valamint - a tulajdoni viszonyok és közműfejlesztések 
figyelembevételével - a módosított telekalakítási terv készítése. 

Keresztúri út menti területek 
Öt év után lezárult a Keresztúri úti ingatlanok egységes belterületbe csatolási 
eljárásával kapcsolatos földhivatali eljárás. Az ennek feltételeként a földhivatal által 
megállapított 23,8 millió Ft földvédelmi járulék az érintett ingatlanok vonatkozásában 
kifizetésre került. Kérelmünk alapján mintegy 6 hektár összterülettel 24 db ingatlant a 
földhivatal már belterületbe csatolt. A fennmaradó 30 db ingatlannak a belterületbe 
való csatolására az egyes ingatlantulajdonosok vázrajzzal alátámasztott egyedi 
kérelmeinek engedélyezését követően van lehetőség. 
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Kiemelést érdemel továbbá az Újhegyi lakótelepen megújuló sétány. 
Megrendeltük az Újhegyi sétányon kialakítandó Művelődési és Szabadidő Központ, 
valamint Ügyfélszolgálati Iroda építési engedélyezési tervdokumentációjának 
elkészítését. 
így első lépésként az ügyfélszolgálati és a közművelődést szolgáló helyiségek kerülnek 
a tervezést követően kialakításra. 

Építéshatóság 

Az osztály feladatkörébe tartoznak a különböző építésügyi engedélyezési, építésrendészeti 
eljárások lefolytatása úgy Kőbánya, mint kijelölés alapján Budapest más kerületeinek 
területén. Ezen túlmenően építésügyi szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 
bizonyítványokat adnak ki, házszámot adnak az újonnan kialakult ingatlanoknak, szükség 
esetén újraszámozzák az egyes közterületekről nyíló ingatlanokat, valamint előkészítik a 
közterület-használati engedélyek kiadását. 

Az osztály munkatársai részére az idei évben október végéig 1617 főszámos iktatás történt (az 
összes iktatás több, mint 7000 db volt). Főszámos ügyiratainak jó része érdemi döntéssel 
(határozattal, végzéssel) zárult. 

Engedély alapján elbontásra került több elavult lakó- és ipari épület. Folyamatos a lakások 
fűtéskorszerűsítése, családi házak bővítése, lakások összevonása. 

Jelentős lakásszám növelést eredményező építési munkák vannak folyamatban a Bánya 
utca - Halom utca közötti területen (volt Fékon területén), illetve a Kápolna téren, a 
Kőbányai úton, valamint a Somfa utca - Balkán utca - Makk utca által határolt területen 
(volt Hungarocamion területén). Megkezdődött a Gém utcai Terasz lakópark (840 lakás) 
építése is a volt Glóbus konzervgyár területén. Az ingatlanokon megkezdődött, illetve 
folytatódik a használatbavételi engedélyek kiadása, illetve folynak a használatbavételi 
engedélyezési eljárások. 

Az idei évben összesen 169 használatbavételi engedélyezési eljárás indult. A HUNGEXPO 
területén nagyszabású beruházások fejeződtek be, melyekre ideiglenes használatbavételi 
engedélyt adtak, most folyik a végleges használatbavételi engedélyezési eljárás. 
Használatbavételi engedélyt adtak az EXPO Hotelra, továbbá kereskedelmi, ipari 
létesítményekre és nem utolsó sorban 431 lakást lehetett január 1. és október 30. között -
engedélyük alapján - használatba venni. Továbbá szakhatóságként működtek közre működési 
engedélyezési eljárásokban, valamint a közterületet érintő közművek, utak építésének 
engedélyezési eljárásában. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az önkormányzatok szerteágazó környezetvédelmi feladataikból következően meghatározó 
szerepet játszanak a tiszta és egészséges környezet biztosításában, az állampolgárok 
életminőségének javításában, a környezeti követelményeknek az ipari területek üzemelésében 
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való figyelembevételében, a fenntartható fejlődés biztosításában, a környezeti politika helyi 
szintű alakításában. 
A képviselő-testület elfogadta a 2003-ban jóváhagyott Kőbánya Környezetvédelmi Program 
felülvizsgálatát és a 2009-2014. évekre vonatkozó program kidolgozását, mely jelenleg 
folyamatban van. Elkészítése során az eddig megvalósított feladatok részletes elemzésével újabb 
feladatokat, célokat, prioritásokat kívánunk meghatározni, amely a kerület környezetének 
védelmét, fejlesztését és szépítését segíti. A program elkészítésének határideje: 2009. december 
31. A kidolgozott program képviselő-testület általi végleges elfogadását a lakossággal történő 
széleskörű tájékoztatás és véleményezés előzi meg, lakossági fórum keretében. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem által tájékoztató füzeteket készítettünk az alábbiak szerint: 

• Lakossági tájékoztató a környezetünk védelméről főcímmel; Amit Ön is 
megtehet a környezetért alcímmel, 

• Ifjúsági Tájékoztató a környezetünk védelméért főcímmel; Amit Te is 
megtehetsz a környezetért alcímmel. 

Az Ifjúsági tájékoztató minden kerületi oktatási intézményben összesen 5000 példányban 
kiosztásra került, a lakossági tájékoztató pedig a Kőbánya Hírek mellékleteként 20 ezer 
példányban jutott el a lakóközösséghez. 

Zaj- é s rezgésvédelem 
Az elmúlt évekhez képest az idén a zajvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések száma 
nőtt, ami az egyre nagyobb számban felszerelt klímaberendezések következménye. 

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 
kormányrendelet alapján idei év tavaszán felhívással éltünk a kerületi telep- és működési 
engedéllyel rendelkező cégek felé, miszerint nyilatkozzanak a működtetett zajforrásokról, 
amelyek hatásterületén zajtól védendő épület vagy terület van. A kérelmek alapján a 
zaj kibocsátási határértékek megállapítását végezzük, ezzel a panaszok kivizsgálása 
egyértelműbben rendezhető. 

Önkormányzatunk a lakosságot érő zajhatások csökkentésére Kőbánya-Kertváros térségébe 
telepítendő vasúti zajvédő fal kialakításának lehetőségére szakértői véleményt készíttetett. A 
szakértői vélemény igazolta, hogy a térségben zajcsökkentés végrehajtása indokolt, hiszen a 
megengedett határértékeket mind éjszaka, mind pedig nappal a vasúti közlekedésből eredő zaj 
túllépi. Egyeztetéseket kezdeményeztünk a MÁV Zrt.-vel, a Fővárosi Önkormányzattal, valamint 
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, de sajnos idáig eredménytelenül. A 
közelmúltban a lakosság védelme érdekében a rendelkezésre álló iratokat a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé is továbbítottuk, remélve, 
hogy találunk megoldást a problémára. 

A Ferihegyi Repülőtér légiközlekedéséből adódó magas zajkibocsátással kapcsolatban az 
önkormányzathoz érkező lakossági zajpanaszok továbbra is előfordulnak. Idén két alkalommal 
is véleményeztük a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által megküldött, a 
repülőterek zajgátló védőövezetéről szóló rendelettervezetet, mely még mindig egyeztetés alatt 
van. 2005-ben a Gazdasági Minisztérium megalakította a Budapest Ferihegy Nemzetközi 
Repülőtéren működő Zajvédelmi Bizottságot. A bizottság tagjai közé Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
környezetvédelmi osztályvezetőt delegáltuk, aki a kerület érdekeit képviseli. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult arra, hogy a repülőtér 
létesítésével, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban a környezet védelme érdekében 
javaslatokat tegyen a hatóságok számára a kerület érdekeinek figyelembevételével. 

Levegőtisztaság-védelem 
2009. szeptember 25-én a képviselő-testület megalkotta az avar és kerti nyesedékek égetéséről, 
valamint a háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól szóló 27/2009. 
(IX. 25.) számú önkormányzati rendeletet, melynek célja, hogy szabályok és korlátozások 
megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét. 

A rendelet alapján az ingatlanokon keletkező avart és/vagy kerti nyesedéket október 1. és 
november 15. közötti időszakban szerdán 10— és 18— óra között, pénteken 12— órától 
szombaton 12— óráig a tűzvédelmi előírások betartása mellett, a környezet zavarása nélkül 
szabad elégetni. 

A jövőben célunk a komposztálás minél szélesebb körben történő bevezetése. Ennek keretében a 
lakosság megkeresésével fogunk élni. 

Köztisztaság, gyommentesítés 
A köztisztaságra vonatkozóan 1994 óta hatályban van a fővárosi közgyűlés rendelete. A rendelet 
az ingatlantulajdonos, -használó, -kezelő kötelezettségévé teszi az ingatlan, illetve az 
ingatlan előtti közterület szemét, gyom- és síkosság-mentesítését. Sajnos az érintettek egy 
része nem teljesíti kötelességét. 

Ebben az évben is súlyos problémát jelentett az illegális szemétlerakó helyek számának 
növekedése. A közterületeinken ezeket rendszeresen ellenőrizzük és szállítatjuk el a szemetet, 
mely jelentős költséget jelent önkormányzatunk számára. Felszámolásuk a rendszeres 
újraképződés miatt nehezen megoldható, még az önkéntesen, kampányszerűen végzett 
lakossági nagytakarítás is csak ideig-óráig jelent hatékony segítséget. 

Növényvédelem 
2009. január elsejétől lépett hatályba a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 
30.) számú kormány rendelet, mely nemcsak a fák, hanem a cserje/bokor kivágása esetén 
azok pótlását is előírja közterületen. A kormányrendelet alapján átdolgozásra került a 
67/2004. (XII. 17) számú önkormányzati rendeletünk, mely a kerület zöldterületeinek és 
zöldfelületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szól. 

Az idei évben is nagy súlyt helyeztünk a parlagfű-mentesítésre. Az előkészítő munka már 
április hónapban elkezdődött. Elkészítettük a kerület parlagfű-mentesítési programját. Első 
ütemben az Önkormányzat cégeivel és osztályaival, második ütemben a BKV Zrt., MÁV Zrt., 
Fővárosi Közterület-fenntartó és a Fővárosi Önkormányzat Ügyosztályaival (Környezetvédelmi, 
Közlekedési, Vagyongazdálkodási Ügyosztály). Május hónapban a Kőbányán székhellyel, 
telephellyel rendelkező nagyobb cégek részére (95 db) figyelemfelhívó levelet küldtünk ki. 
Parkjaink, lakótelepeink zöldfelületének kaszálását a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. végezte ebben az évben. 
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A kerületünket a vegetációs időszakban a Környezetvédelmi Osztály a Közterület-felügyelettel 
rendszeresen ellenőrizte közös bejárás keretében. A problémás ingatlanok esetében felszólító 
levelet (179 db) dobtunk a postaládába. Sokéves munka eredményeképpen a jogkövető 
magatartást betartok száma növekedett, mely megmutatkozott abban is, hogy kevesebb 
lakossági megkeresés érkezett - ingyenes telefonszámunkon (06-80-202-435) és a 
www.kobanya.hu honlapon keresztül (24 db). A lakossági bejelentések visszaellenőrzésekor 
megállapítottuk, hogy azok elhanyagolt gazos területek ugyan, de nem allergén parlagfűvel 
szennyezettek. 

A jogszabály-módosítás következtében a belterületek ellenőrzése és a kényszerkaszálás 
önkormányzati feladat maradt, míg a bírságolás a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
hatáskörébe került át. 

Idén elindult a közterületen álló kiszáradt, korhadt fák hosszabb távú programja. Ennek 
keretében 51 db nyárfa kivágása és 61 db nyárfa ifjítása történt meg. Célunk a kerület 
közterületein álló idős, kiszáradt, korhadt és beteg fák helyére fiatal, a környezeti 
hatásokat jól tűrő facsemetékkel történő fokozatos telepítése. A kivágott fák pótlása részben 
a Környezetvédelmi Alapba történő pénzbeli famegváltásokból, közterületi fapótlásokból és saját 
erőből fog megtörténni. Jelenleg előkészítés alatt van a rendelkezésre álló közel 29 M Ft 
faültetésre történő felhasználása. 

Állattartás 
Önkormányzatunk képviselő-testületének kezdeményezésére a jövő évben a kerületi kutyák 
mikrochippel történő ellátását tűztük ki célul, melynek előkészületeit az idei évben megtettük, 
és szabályozásával helyi állattartási rendeletünket is kiegészítettük. 

Az önkormányzat az ebtulajdonosok ezen kiadásait azzal kívánja enyhíteni, hogy azon ebtartók 
részére, akik a beültetést a kerületben tevékenykedő állatorvosokkal végeztetik el, a 
mikrochipet ingyenesen biztosítja, a kerületi állatorvosok pedig jelentős kedvezményt 
nyújtanak munkadíjukból. 

A mikrochipes megjelölés segítségével az elkóborolt ebek könnyedén visszajuttathatók a 
gazdájukhoz, és a Közterület-felügyelet hatósági fellépése a szabálytalan kutyasétáltatókkal 
szemben egyszerűsödik. 2011. január l-jétől közterületen már csak mikrochippel megjelölt 
ebet lehet sétáltatni! 
Önkormányzatunk évek óta igyekszik fejleszteni a kutyasétáltatás kultúráját a kerületben, 
melynek érdekében 2008-ban 8 db új kutyafuttató került kiépítésre, melyek területére 
kutyaürülék-gyűjtőket is kihelyeztünk. 2009-ben a kutyaürülék-gyűjtők száma hússzal bővült, 
melyeket a kerület különböző pontjain helyeztünk el. Az intézkedéseknek köszönhetően a 
közterületek tisztaságán kívánunk javítani. Az állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos 
hatósági ügyek száma ez évben is növekvő tendenciát mutatott az előző évekhez képest, 
mely vélhetően a lakosság egyre csökkenő toleranciaképességének tudható be. 

Ugrásszerűen növekedett a társasházakban a többlet-állattartásból adódó panaszok száma is. 
Sajnos a társasházi szervezeti és működési szabályzatok hiánya miatt nehezen tudjuk kezelni a 
lakók közötti feszültséget. 
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Hulladékgazdálkodás 
A Fővárosi Önkormányzat díjmentes szolgáltatásként szervezte meg a kerületekben a 
hasznosítható kommunális hulladék gyűjtését a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
telepítésével, amelynek eredményeként a kerületben jelenleg 55 helyszínen található szelektív 
hulladékgyűjtő sziget. Az idei évben újabb 10 darab helyszín került kijelölésre (pl.: Füzér 
utcában, a Hős utcában, a Gyakorló utca elején), kihelyezésüket az FKF Zrt. végzi majd. 
Sajnálatos módon egyre több a probléma a gyűjtőszigetek nem rendeltetésszerű használata 
miatt. 

Mint már említettük, környezetünkben egyre több az illegálisan lerakott szemét, melynek 
felszámolásában kérjük a lakosság segítségét oly módon, hogy ha éppen szemtanúi az ilyen 
jellegű tevékenységeknek, akkor pl. rendszám alapján jelezzék felénk a www.kobanya.hu  
honlapon - online módon - a Bejelentések link / Illegális hulladéklerakás címszó alatt 
található Bejelentőlapra kattintva, vagy esetleg az info@kobanya.hu e-mail címen. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. lomtalanítási közszolgáltatását bővítette, mely szerint idén a 
tavaszi lomtalanítás során veszélyes hulladékokat is átvettek a lakosságtól. 

Az egyre nagyobb mennyiségben keletkező elektromos és elektronikai hulladék elszállításának 
megoldásaként idén tavasszal és ősszel is e-hulladékgyűjtési akciót szerveztünk a lakosság 
részére. Az őszi (2009. október 17-én) megrendezett akció keretében párhuzamosan a veszélyes 
hulladékot is gyűjtöttünk a Körösi Csorna Sándor út és Vaspálya utca kereszteződésében lévő 
parkolóban. Az önkormányzati intézményekben keletkező elektromos és elektronikai 
hulladékok begyűjtését továbbra is szakcég végzi. 

A képviselő-testület 2009. szeptember 25-i ülésén döntött a kerületi környezetkímélő 
zöldhulladék feldolgozásának megvalósításáról szóló program kidolgozásáról, így 
egyeztetéseket kezdeményeztünk az FKF Zrt.-vei a komposztálási program megvalósításáról. 

A közelmúltban tárgyalásokat kezdeményeztünk a társasházi szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségeiről, megvalósításáról, mellyel kapcsolatban további egyeztetésekre van szükség. 

Közterület-felügyelet 
A Közterület-felügyelet feladata Kőbánya közterületeinek ellenőrzése. A Felügyelet munkatársai 
azonnal ellenőrzik azokat a lakossági bejelentéseket, melyek az utak burkolatával, járdák 
állapotával, sérült vagy hiányos csatornafedelekkel kapcsolatosan érkeznek a diszpécser
szolgálathoz. 

Az említett esetekben a Felügyelet munkatársai a balesetveszély elkerülése érdekében azonnali 
intézkedéseket kezdeményeznek az illetékes hatóságoknál. 
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Intézkedések összehasonlító adatokkal 
Tényállás Figyelmeztetés 

2008. évi összes 2009.1. félév 
Hirdetéssel kapcsolatos intézkedés 167 63 

Köztisztasági szabálysértés 176 187 
Ebtartással kapcsolatos - 875 

Engedély nélküli közterület használata 301 311 
Közterületen történő alkoholfogyasztás 372 609 

Zöldfelületi szabálysértés esetén - 311 
Útügyi szabálysértés esetén - 28 

Tényállás Helyszíni bírság 
2008. évi összes 2009.1. félév 

Hirdetéssel kapcsolatos intézkedés 5 2 
Köztisztasági szabálysértés 8 2 

Engedély nélküli közterület használata 80 13 
Közterületen történő alkoholfogyasztás 2 -

Zöldfelületi szabálysértés esetén 125 268 
Útügyi szabálysértés esetén - 2 

Tényállás Félje entés 
2008. évi összes 2009.1. félév 

Hirdetéssel kapcsolatos intézkedés - 3 
Köztisztasági szabálysértés 9 1 

Engedély nélküli közterület használata 10 -
Közterületen történő alkoholfogyasztás 14 3 

Zöldfelületi szabálysértések 32 59 

2009. év I. félévi adat 
Tényállás Értesítés Elszállítások száma 

Üzemképtelen gépkocsik engedély nélküli 
tárolása 

383 23 

A közúti jelzőtáblák kidöntése vagy megrongálása miatt kialakult veszélyhelyzetek 
elkerülése végett közvetlenül a táblákat kihelyező Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t értesítik. 
A parkolási gondok enyhítése végett folyamatosan ellenőrzik a lakótelepek parkolóit. Azokat a 
járműveket, melyek nem rendelkeztek érvényes hatósági vizsgával, illetve hatósági jelzéssel, 
elszállítják. Az elmúlt időszakban 44 db jármű elszállítását kezdeményezték. 

Kőbánya közterületén nagy számban tartózkodó hajléktalanok jelenléte maga után vonja a 
köztisztasági szabályok megsértését, illetve a közterületen történő alkoholfogyasztást. A 
folyamatos közterületi jelenlétnek köszönhetően az elmúlt időszakban csökkentek az ilyen 
jellegű szabálysértések, kevesebb hajléktalan tartózkodik közterületen. 

Azonban a célzott ellenőrzések ellenére továbbra is problémát jelent, hogy a közterületen sok 
hulladékot helyeznek el ismeretlen személyek. A következő időszakban - sikeres pályázat 
esetén - segítséget jelent majd a képviselő-testület által megszavazott 11 településőr 
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foglalkoztatása, hiszen így megduplázódik a kerületben tevékenykedő járőrök száma. Mindezen 
felül a szomszédos kerületek közterület-felügyeleteivel közös ellenőrzések biztosíthatják a 
lakó-területektől távolabb eső területek hatékony ellenőrzését. 

A közterületek állapotának látványos javulását csupán hatósági eszközökkel nem lehet 
megvalósítani. A jövőben is szükséges a lakosság aktív együttműködő segítsége. 

A Felügyelet diszpécser szolgálatának közvetlen telefonszáma - munkaidőben - 260-40-27. 

A diszpécser szolgálatához sok bejelentés érkezik, mely nagymértékben segíti a 
munkavégzésünket. 

Köszönjük! 

KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

KÖZTISZTASÁG 
Az illegálisan lerakott hulladékok folyamatos összegyűjtése mellett több, az előző éveknél 
nagyobb szabású akció is megszervezésre került 2009-ben a kerületben. 

A „Nagy várostakarítási akció" április és október hónapban került megszervezésre több 
helyszínen. A lakosság, az intézményi dolgozók és diákok aktív részvételével, az FKF Zrt., a 
Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek és a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
összehangolt munkájával több helyszínen sikerült tisztábbá tenni környezetünket. 

Az idén a TV2 „Fogadj örökbe egy szemétdombot" felhívására az Eszterlánc utcát és 
környékét tisztítottuk meg hasonló együttműködésben több száz köbméter illegálisan lerakott 
hulladéktól. 

Köszönet minden résztvevőnek munkájáért, közreműködéséért! 

Új kezdeményezésként a Harmat köz és a Mádi utca sarkán virágágyást alakítottunk ki az 
illegális kirakás miatt újra- és újraképződő hulladékdomb helyén. Július hónaptól heti 
rendszerességgel konténert helyezünk ki a Fagyai utcában, az ott-lakók környezet szépítési 
törekvéseit képviselő civil szervezettel együttműködve, a kertészeti hulladékok gyűjtésére és 
elszállítására. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő parkterületeken és lakótelepi zöld területeken a 
kaszálási munkákat az idén már hat alkalommal tudtuk elvégezni, mellyel reméljük 
hozzájárultunk a kerületi lakosok és a kerületbe látogatók, ide kirándulók jobb közérzetéhez. 

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 
A szociális alapú foglalkoztatás az „Út a munkába" program keretében a 2008. évről a 2009. 
évre több mint a duplájára emelkedett kerületünkben. 2009 novemberében e közcélú 
foglalkoztatási program keretén belül már 160 fő, eddig tartósan munkanélküli kerületi lakosnak 
tudunk intézményeinkben és a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-nél munkát 
biztosítani és munkájukért munkabért fizetni. 
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VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TEVÉKENY-
SÉG 

HEL YISÉG-GAZDÁLKODÁS 
Az idén eddig 4 alkalommal, összesen 144 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk 
pályázatot. A meghirdetett pályázaton 12 db helyiséget hasznosítottunk, a többi -
jelentkezők hiányában - eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, 
hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található, és ezekre a 
bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés. 

INGATLANVAGYON NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályra beérkező nyilvántartást érintő 
változások (lakás-, helyiség-, telek elidegenítés, lakás összevonás, épületek, utak műszaki adat 
változásai, ingatlan megosztás stb.) folyamatosan felvezetésre kerültek. 
A 2009. első félévében 734 darab földhivatali határozat és 200 darab tulajdoni lap került 
felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 113 darab albetét került kivezetésre a kataszterből 
és a tárgyi eszköz-nyilvántartásból. 

INGA TLANGAZDÁLKODÁS 
2009-ben 34 ingatlan eladását terveztük mintegy 2 milliárd Ft árbevételt tervezve. Ebből 12 
ingatlant sikerült értékesíteni, mintegy 870 millió Ft-ért, amely a jelenlegi ingatlan helyzetet 
figyelembe véve nem tekinthető rossz eredménynek. Önkormányzatunk egy ingatlan esetében élt 
elővásárlási jogával 22 millió Ft-ért. 

BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETŐI FELAD A TOK 
A jobb közbiztonság és a balesetmentes közlekedés érdekében az idei év során is végzünk 
közvilágítás kiépítési munkákat 19,5 millió forint bekerülési költséggel. A BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitánysággal egyeztetetten valósul meg a Harmat utca és a 144. utca (volt sörgyári 
vágány) találkozásánál a garázssor elé a közvilágítás kiépítése, valamint a Juhász utcában a 
Pogány utcával szemben egy közvilágítási lámpatest felállítása. Jelenleg folyamatban van a 
Szárnyas utcai lakótelep közvilágítási hálózatának kiépítése. Mindhárom munka várhatóan 2009. 
november 30-ig megvalósul. 

Az Újhegyi úton és a Gyakorló utcában 2-2 sebességmérő berendezést helyeztettünk ki 
szeptemberben. Az Újhegyi lakótelepen megvalósítandó térfigyelő-rendszer kiépítése érdekében 
megindítottuk a közbeszerzési eljárást, mely, ha sikeresen zárul, úgy 24 ponton kezdődhet meg a 
közterületek figyelése 2010 tavaszán. 

A gyalogos biztonság növelése érdekében két átkelőhely jelzőlámpával történő ellátását 
építettük ki a Bányató u. - Újhegyi sétány és a Keresztúri út - Rákosvölgyi út 
kereszteződésénél. 
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Folyamatban van a Tavas utca — Bányató utca kereszteződésében körforgalom kiépítése 
érdekében a közbeszerzési eljárás. A kivitelezésre a Somfa utca-Balkán utca-Somfa köz 
kereszteződésében létesítendő körforgalommal együtt 2010 tavaszán kerülhet sor. 

Tovább folytatódott az útépítési programunk is. Ennek keretében kiépítésre került a Maláta 
utca l-es üteme (Körösi Csorna S. út - Nyítra utca). A Il-es ütem a csatorna hálózat 
átépítése (ez az FCSM Zrt feladata) után lehetséges. 

A Mázsa utcában a Mázsa tér és Barabás u. közötti szakaszán 2232 m2, a Száraz utcában a 
Szlávy u. és Noszlopy u. között 3232 m2 útfelületet újítottunk fel. A kivitelezés költségének 
50%-át (16 millió Ft-ot) megnyertük a PROREGIO Kft. által lebonyolított útfelújítási 
pályázaton. 

A nyári időszakban további tíz utca felújítását végeztük el közel 14 ezer m2-en (Derecskéi u., 
Várgede u., Ónodi köz, Zsivaj u., Fagyai u., Halas u., Belényesi u., Ladányi u., Bányató u., Kőér 
u) . Az útépítésekre és útfelújításokra fordított összeg 2009-ben összesen 165 millió forint. 

Földutak kiépítését is tovább folytatjuk. Az idei évben az Újhegyi út, Rákosvölgyi utca, 
Rákosvölgyi köz , Serpenyő utca, Serpenyő köz egy-egy szakasza kerül kiépítésre, kihasználva 
ezzel a Fővárosi Önkormányzattól kapott normatív támogatás teljes összegét. 
Az utak felújítása mellett a járdák felújítását is folyamatosan és ütemezetten végeztetjük. 
Tavasszal 3400 m2-t, jelenleg 3200 m2 felületet újított fel Önkormányzatunk ( pl.: Kada köz, 
Vásárló u., Állomás u., Halom u., Ihász köz, Havas Ignác u., Bányató u., Napmátka u., Ezüstfa 
u., Bánya u., Száva u. stb.) 

Az idei évben már 25 millió forintot költöttünk el az utak javítására, kátyúzási munkákra. 
A feladatokat az őszi, téli időszakban is folyamatosan végezzük. Ez az összeg az útfelújításoknak 
köszönhetően évről évre kevesebb. Sajnos azonban még szükség van rá, mert az egyes utak 
burkolata már eléri a 30 évet, pedig szakmailag 15-18 évente fel kellene újítani legalább az ún. 
kopóréteget. 

2008 év során elnyert európai uniós pályázat alapján - mely 80%-ban biztosított fedezetet - a 
Sibrik Miklós úton kialakítandó kerékpárút építésének kiviteli munkái 2009. június 30-ával 
befejeződtek. Az építés során 1600 m önálló kerékpárút, csatlakozó járdák és új jelzőlámpás 
átvezetések valósultak meg. A kerékpárút mellett (Sibrik M. út - Gergely u.) kereszteződésben, 
hosszú évek óta gondot okozó pavilonok felszámolását is megkezdte az Önkormányzat. 

A parkolási igények kielégítése érdekében idén is több helyszínen építettünk parkolót: a 
Csombor utcánál és az Újhegyi lakótelepen az Agyagfejtő utcában is több személygépjármű 
befogadására alkalmas parkolót építettünk ki, valamint a lakóközösség anyagi hozzájárulásával 
az Óhegy u.l. szám előtt. 

A Kada utcai Altalános Iskola területén és előtte a közterületen a tömegközlekedés miatt még 
nehézkesebb parkolási helyzet megoldására a gyeprácsos parkoló kivitelezése is befejeződött. A 
parkolók kiépítésére összesen 8,5 millió forintot fordított Önkormányzatunk. 

Az elmúlt évek gyakorlata alapján nagy gondot fordítottunk a közterületen lévő 
elhasználódott, megrongálódott parki berendezések javítására és új berendezések 
kihelyezésére. A Gyakorló közben a veszélyes sakkasztalokat, betonelemeket bontottuk el, több 
helyszínen új parkberendezési tárgyakat (padokat, szemetes edényeket, kutyaürülék-

21 



gyűjtőedényeket, információs táblákat) helyeztettünk és helyeztetünk ki folyamatosan a 
lakossági igényeknek és új szabályozásainknak megfelelően közel 10 millió forint bekerülési 
költséggel. 

A képviselő-testület az idén elfogadta a kerület egészét érintő, hosszú távú játszótéri 
koncepcióját. Ez alapján a gyermekek nyugodt kikapcsolódása, biztonsága érdekében a 
Gőzmozdony utcában és a Gyakorló utcában bekerítettük a játszótereket és hét játszótérre 
(Dér u., Gyakorló u. 3-5, Kéknyelű u. 14., Bojtocska u. és az Újhegyen több helyen) új ivó-
kutakat helyeztettünk ki a kapcsolódó vízhálózati-bekötési munkák elvégzésével, közel 7 
millió forint értékben. 

Gondolva a jövő évi lehetőségekre az Óhegy parki kiemelt játszótérre, valamint a nagyobb 
Rottenbiller parki játszótérre, a Székfűvirág u., Bársony virág u. és Bihari-Balkán u. 
lakótelepen lévő játszóterekre felújítási terveket készíttetünk a lakossági fórumon 
elhangzott észrevételek alapján. 

A játszóterek fejlesztése mellett az üzemeltetésre és fenntartásra, az érvényben lévő 
szabványoknak való megfelelés érdekében a nem rendeltetésszerűen használt, megrongált és 
megrongálódott játszótéri eszközök javítási munkáira 10 millió forintot, az 56 közterületi 
játszóterünk több mint 550 játszótéri eszközének folyamatos állagmegóvására, 
karbantartásra több mint 15 millió forint összeget költöttünk. 

Az idei évben megkezdtük a balesetveszélyes dühöngök felújítási, bontási és aszfaltozási 
munkáit (Óhegy parki, Ihász u. ltp., Agyagfejtő u., Medveszőlő játszótér, Körösi Cs. út ltp., 
Rottenbiller kert), melyre 10 millió forintot fordítunk. 

A zöldfelületek, közparkok gondozását a kerületben a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. végzi. A gondozás feladatkörébe a kertészeti munkák mellett a köztisztasági 
tevékenység is beletartozik. A kerület zöldfelületeinek nagy részén a heti egyszeri takarítás, 
szemétszedés és heti egyszeri kosárürítés a jellemző. 

A közterületek színvonalának növelésére az általános fenntartási feladatok mellett a külön 
szakképesítést és műszaki hátteret igénylő fasori és parki fák gallyazására, a 
közlekedésbiztonság érdekében végzett űrszelvény-gallyazásokra és növényvédelmi 
kezelésekre, sétányok, vízhálózatok, szökőkutak fenntartására, javítására és a városképet 
kellemesebbé varázsoló egynyári virágok és kandeláberen lévő virágkosarak beültetésére 
közel 50 millió forintot költünk éves viszonylatban. 

Az Önkormányzat a környezet szebbé tételéhez a lakosság részére több lehetőséget is biztosít. 
Ilyen a lakossági növényakció, mely során idén 89 lakóközösségnek biztosítottunk növényt, 
valamint került sor az avargyűjtő zsákok osztására, mellyel a keletkezett zöld hulladék 
elszállítását támogatjuk, valamint a „nagy várostakarítási akció" szervezése is. 

Sajnos a kerületben vannak olyan helyszínek, ahol rendszeresen visszatérően leraknak 
hulladékot, melyeket folyamatosan szállít el a Kőkért Kft. és az FKF Zrt. (pl. a Zách u., 
Serpenyő u., Algyógyi út, Cserkesz u., Lámpagyár u. stb.) 

A lakossági kérésekre, panaszokra, bejelentésekre (balesetveszélyes aknák feltárása, 
megszüntetése, szivárgók tisztítása, járdák javítása stb.) nagy figyelmet fordítunk, és ezen 
kérések megvalósítására évente több mint 10 millió forintot költ Önkormányzatunk. 
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Természetesen a pinceveszély-elhárítási feladatokat is folytatta önkormányzatunk. Az Óhegy 
park elzárt területének veszélyelhárítására idén 20 millió forint központi támogatást sikerült 
elnyerni, mely közel 50 millió forint értékű munka elvégzését teszi lehetővé. 

Itt hívjuk fel mindenki figyelmét, hogy az Ohegy park elzárt területére bemenni baleset- és 
életveszélyes, melyet táblákkal is jelzünk. 

Az említett területen a kerítés állapotát a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik, a 
KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. munkatársai pedig folyamatosan javítják a 
hibákat. Sajnos jó néhányan figyelmen kívül hagyják a figyelmeztetést, s elfeledve a 2004. 
júniusi tragédiát, bemennek a területre (pl. szánkózni). 

Az Ohegy parki pince az ott lévő oxigén hiány miatt sajnos nem látogatható, de az 
önkormányzat tulajdonában lévő ún. „l-es telepi" Bánya utcai pincébe időnként szervezünk 
látogatást a kerület alatt húzódó földalatti világ megismerésére. 

Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő intézményeknél is végeztünk 
beruházási és felújítási munkákat: 

• Az Újhegyi Uszodánál idén befejeződött a két évvel ezelőtt megkezdett balesetveszélyes 
és korszerűtlen üvegfalcsere. Elkészült a beléptető-rendszer is, melyhez kapcsolódóan az 
öltözőszekrények kezelése is korszerűbb lett. 

• A KOSZI uszodájának balesetveszélyes tetőszerkezete átépítésre került a nyári 
szünetben. 

• A Polgármesteri Hivatalban folytatódott az épület pincéjének felújítása, valamint a 3. 
emelet (főépület hátsó rész) külső tatarozása készült el. 

• Megtörtént a Szent László Gimnázium - korábban balesetveszély miatt eltávolított -
külső burkolati díszeinek pótlása. 

• Új, korszerű pályaburkolatot kapott a Keresztury Dezső Általános Iskola tornaterme, 
ahol a falak is átfestésre kerültek. 

• A nyáron pedig az ÖLLÉ program keretében a Széchenyi Általános Iskola kapott 
műfüves pályát. 

• Új személygépkocsit kap még az idén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. 
kerületi Kirendeltsége, valamint az eredményes közbeszerzési eljárás esetén 3 új autót 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága. 
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OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály 18 óvoda, 15 iskola, két közművelődési 
intézmény (a Kőbányai Szabadidő Központ, közkedvelt nevén: KOSZI és a Pataky 
Művelődési Központ), az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, valamint a Nevelési Tanácsadó 
és Pedagógiai Szolgáltató Központ felügyeletét látja el. 

AZ OKTATÁS STATISZTIKAI MUTATÓI 
Az óvodás korosztály létszámának növekedését, az általános iskolai korosztály létszámában 
bekövetkezett csökkenést, valamint a Szent László Gimnázium nappali, esti és szakképzésben 
részt vevő tanulói létszámának csökkenését szemléltető összehasonlító év végi statisztikai 
adatokat a 2. számú mellékletben tekinthetik meg az érdeklődők. Ugyancsak itt találhatók az 
étkeztetéssel és a napközi igénybevételével kapcsolatos összesítések, valamint az oktatással 
összefüggő gyermekvédelmi feladatokra vonatkozó elemzés is. 

FŐBB VÁLTOZÁSOK FONTOSABB ESEMÉNYEK 
Az idén 5 intézményvezető adott számot az Oktatási és Kulturális Bizottság, majd azt követően a 
Képviselő-testület előtt a 4-éves vezetői tevékenységéről. Munkájuk értékelését mutatja, hogy a 
beszámolókat egyhangú szavazással fogadták el. Közoktatási és közművelődési 
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázat alapján 6 óvodavezető, 5 iskolaigazgató és 1 
közművelődési intézmény igazgatója kapott további 5 évre szóló vezetői megbízást. Egy 
intézmény élén pedig új vezető kezdte meg tevékenységét. 

2009. július l-jével megváltozott azon kerületben működő óvodák elnevezése, melyek nem 
rendelkeztek önálló névvel, oly módon, hogy az óvoda felvette annak az utcának a nevét, 
melyben működik (pl.: Gépmadár Óvoda, Hárslevelű Óvoda, Kékvirág Óvoda, Zsivaj Óvoda). 
Voltak azonban olyan intézmények, melyek másként jellemzőbb nevet választottak, mint például 
a Mászóka Óvoda (Aszok utca 1-3.), Bóbita Óvoda (Halom u. 7/b), Gyermekek Háza Óvoda 
(Kada u. 27-29.), Mocorgó Óvoda (Kőbányai út 30.), Csupa-Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.), 
Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.), Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86-94.), Csodafa Óvoda (Újhegyi 
stny. 17-19.), Gézengúz Óvoda (Zágrábi u. 13.). 

A gyereklétszám és a megnövekedett igények alapján 2009. szeptember l-jétől a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvodában plusz egy óvodai csoport 
indítását engedélyezte a képviselő-testület. 

A Szent László napok keretében 2009. június 27-én került sor Bánki Donát születésének 150. 
évfordulója alkalmából emléktábla avatására a Mádi utca 17. szám alatt. Ugyancsak 
képviselő-testületi döntés alapján 2010. március 15-én pedig Kőbánya első gyógyszerészének, 
Fáczányi Ármin munkásságának elismeréseként kerül emléktábla az Állomás u. 22. szám alatti, 
volt családi házának falára. 

Kiemelkedő és igen rangos esemény volt a jubileumi Haydn-évhez csatlakozó kismartoni 
koncert, melyen a Szent László Általános Iskola énekkara lépett fel. 

SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek ellátásának biztosítására további 1 fő 
gyógypedagógusi státusz létrehozásáról döntött a képviselő-testület a 2009/2010. tanévtől a 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központba. 

24 



A képviselő-testület márciusi ülésén összesen 8,3 millió forintot biztosított az angol-magyar és 
német-magyar két tanítási nyelvű oktatás, valamint angol nyelvi órák számának felmenő 
rendszerű folytatásához. 

Az év folyamán az Önkormányzat 2005 és 2008 közötti időszakra vonatkozó Közoktatási 
Minőségirányítási Programjának aktualizálása megtörtént, továbbá a Közoktatási 
Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program is elfogadásra került. 

A 2009/2010. TANÉV KIEMELT FELADATAI 
• Az Oktatási törvény változásainak megismertetése a tantestületekkel, a Fejlesztési 

terv felülvizsgálata, az Esélyegyenlőségi program megismerése, a helyi tantervek, a szervezeti és 
működési szabályzatok átdolgozása; az alapító okiratok módosítása, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált ellátásának bővítése, a Tolerancia és a LEONARDO program folytatása, a 
Biztonságos Óvoda, valamint az Iskola program szakmai részének folytatása. 

• A Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett Kőbányai Pedagógiai Napok, 
melynek mottója a „Tanuló szervezet - KOMPETENS PEDAGÓGUS - eredményes oktatás" 
volt, rendezvényeit 939 kolléga támogatta. A rendezvénysorozat keretében szervezett 
„valamennyi bemutató kiválóan prezentálta, hogy az emberi együttélés, együttműködés fontos 
képességei különböző módszerekkel, de valamennyi tantárgyban, nevelési területen jól 
fejleszthetők a napjainkban gyakran tapasztalható erőszak, agresszió megelőzése, értő kezelése, 
valamint az eredményes tanulási tevékenység érdekében." 

• Az integráció megvalósítása az oktatásban jelentős szerepet kap, szükséges a 
fenntartó részéről is a tanulók egyéni fejlesztése feltételeinek folyamatos biztosítása. A 
közoktatási törvény 2007. szeptember l-jétől ebben a folyamatban kiemelt szerephez juttatta a 
Nevelési Tanácsadókat és az iskolapszichológusokat. A feladat végrehajtásához szükséges 
egyeztetések az év folyamán folyamatosan zajlottak az intézmények és a Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetőjével. 2009-től három utazó gyógypedagógussal látja el 
a kerületi nevelési tanácsadó a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

• Biztonságos Óvoda, Iskolaprogram 
A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság X. kerületi Kirendeltségének közreműködésével 
megkezdődött a kerületi általános iskolák diákjainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi 
felkészítése. A felkészítések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a diákok igénylik az ilyen 
jellegű felkészítést, a pedagógusok, iskolaigazgatók együttműködőek és nyitottak a felkészítés 
iránt. A diákok többségükben aktívan részt is vesznek az órákon - kérdeznek, válaszolnak, 
érdeklődőek. Szívesen mesélik saját tapasztalataikat. 2009. április 17-én sikeresen lezajlott a 
Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny, melyen nyolc általános iskolai és nyolc 
középiskolai csapat vett részt. 

• Közlekedésbiztonsági Program 
A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága folytatta az előző években kezdett támogató 
programját, melynek keretében rendkívüli közlekedésbiztonsági osztályfőnöki órákat tartott az 
alsó tagozatosok részére. 
Emellett különböző közlekedési témájú kiscsoportos vetélkedőket szerveztek, rajzpályázatot 
hirdettek meg. 
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• Tolerancia program 
Az idén is sikerrel folytatódott - a 2005. szeptember l-jén az Oktatási és Közművelődési 
Főosztály által kezdeményezett - az általános iskolák és a Komplex Általános Iskola 
részvételével megvalósuló tolerancia program. E program az iskolákban folyó nevelő munkát 
segíti oly módon, hogy rendszeres találkozások alkalmával, együttműködés keretében 
megvalósított tevékenységek kapcsán tanítja meg a gyermekeket a másság, a fogyatékkal élő 
emberek elfogadására. 

AZ OKM-PÁLYÁZATOKON 2009. AUGUSZTUS 31-ÉIG ÖSSZESEN 22.263.000,-FT 
TÖBBLETTÁMOGA TÁSHOZ JUTOTTAK AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK: 

Pályázat Intézmények Összeg 
16/2009. (IV.2.) OKM rendelet 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények 
támogatása 

Zeneiskola 4 115 000 

17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 
támogatása 

Harmat Iskola 
Széchenyi István 
Altalános Iskola 

Aprók Háza Óvoda 
Kékvirág Óvoda 

2 591 000 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet 

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 
támogatása 

Harmat Iskola 
Széchenyi István 
Altalános Iskola 

Aprók Háza Óvoda 
Kékvirág Óvoda 

4 132 000 

1 751 000 
735 000 

19/2009. (IV.2.) OKM rendelet 
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal 
foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak 
támogatása 

Komplex 3.427.000 

19/2009. (IV.2.) OKM rendelet 
Az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 14 iskola 5.512.000 

28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet 
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
támogatása 

Mindegyik Folyamatban 

Pataky Művelődési Központ (Szent László tér 7-14., tel.: 262-2058; e-mail: 
pataky(gipatakymk.hu; www.patakymk.hu) 

A Pataky Művelődési Központ széleskörű gazdag program kínálatával a kőbányai 
lakosok valamennyi korosztálya számára biztosította a színvonalas szabadidő eltöltést, 
szórakozást, Hl. új művészeti élmények megszerzését, színházi előadásokon, 
tanfolyamokon, művészeti körökön, nagyrendezvényeken keresztül. 

Kiemelést érdemel a „Lakossági egészségnap", ahol számos programmal, szűrővizsgálatokkal, 
tanácsadásokkal ismerkedhettek a kőbányai lakosok, továbbá az országos „Mesefesztivál", 
melynek keretében rajzpályázatot, meseíró pályázatot hirdettek nagy sikerrel. 
A Pataky Művelődési Központ számos klubnak, művészeti körnek, alkotócsoportosulásnak adott 
otthont 2009-ben is. Példaként említve a kőbányai nyugdíjasokat tömörítő klubrendszert, 
melynek létszáma megközelíti a 600 főt (Kőbányai Nőklub, Gárdonyi Géza Nyugdíjas 
Pedagógusok Klubja, Harmat Klub, Örökzöld Nyugdíjas Klub, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja, 
Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Bélyeg Klub, Kártyások Klubja). 
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A komoly szakmai eredményeket elérő művészeti körök szintén népszerűek: az Egressy Béni 
Nóta és Zenebarátkör, Tamási Áron Székely Népdalkör, a Kőbányai Férfikar, a Pataky Nőikar, 
valamint a több díjat is nyert Kőbányai Fotóklub. 
Számos esetben biztosították a kerületi oktatási intézmények nagy rendezvényeinek helyszínét 
(Kőbányai Zeneiskola koncertjei, Kerületi Éneklő Ifjúság, Kőbányai Pedagógiai Napok, Szent 
László Altalános Iskola: ballagás, Szent László Gimnázium: gyermeknap stb.). 
A kerület lakóinak és az idelátogatóknak az igényes szórakoztatását könnyűzenei koncertek, 
operett- és musical-estek, színházi előadások, bábelőadások biztosították, valamint kiállításokon 
összesen több mint 400 alkotóművész műtárgyainak megismerését tették lehetővé. 

Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ (KOSZI - Előd u 1, tel: 262-2058; e-mail: 
koszi@koszi.hu; www.koszi.hu) 

A KOSZI TANFOLYAMAI közül szinte minden korosztály talál érdeklődésének 
megfelelőt. Óvodásoknak: ovi balett, ovis néptánc, csiri-biri torna, karate, baba-mama 
tánc, fitness, ovis angol, zene ovi. Altalános iskolásoknak ajánlott tanfolyamaink: 
küzdősportok (karate, taekwondo), kerámia, báb, fittnes, sakk klub. Felnőtteknek: karate, 
taekwondo, kardművészet, idősek speciális tornája, kerámia. 
Az USZODÁBAN a tanórai úszásoktatás mellett óvodás és iskolás úszástanfolyamokra, 
női aquafittnes-re és csecsemőúszásra is lehet jelentkezni. Szolgáltatásai közé tartozik 
még a szauna, szolárium, konditerem használata. 
A KO-CAFE tovább bővítette szolgáltatásainak körét, így fizetős internet használatot, 
illetve vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőséget is igénybe vehetnek a látogatók. 
A nyári szünidőben többféle táborozási lehetőséget kínálnak a kerületi gyermekeknek, 
közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek: 

- az arlói üdülőben, mely egész évben üzemel, 
- a balatonlellei üdülőtáborban májustól szeptemberig erdei iskolai programok 
mellett az önkormányzat által támogatott formában táborozhatnak a gyermekek. 

A kerületi és kerületen kívüli iskolák rendszeresen igénybe vették a színháztermet ünnepi 
megemlékezésre, tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyre, ballagásra, karácsonyi ünnepségre, 
gyermekfarsangokra, gólyabálra, szalagavatóra, egyéb rendezvényekre (pl. Wesley Napok, 
Sárguló Bál, Szent László Gimnázium UNESCO műsora, Ifjú Zenebarátok Napja, DÖK 
konferencia, „A zene mindenkié előadás", Tébláb Művészeti Iskola rendezvényei, Széchenyi 
Ki-Mit-Tud?, Szivárvány Tanoda karácsony, Janikovszky Éva Altalános Iskola művészeti 
gálaműsora). Számos önkormányzati rendezvénynek adtak helyet (Zenei világnap, Idősek 
napja, Szociális munkások napja, Kőbányai Közoktatásáért Díj átadása, Gyermekjóléti Szolgálat 
rendezvényei, Magyar Kultúra Napja, kerületi tanévnyitó ünnepség, kiváló tanulók jutalmazása, 
lakossági fórumok, közgyűlés). 

Önköltséges szaktáborokat is szerveztek, közvetlenül a tanítás befejezése után: úszó (130 fő), 
kézműves (60 fő), és karate (20 fő) csoportokban összesen 210 gyermek részvételével. 
A nyári napközis tábor 2009. június 22-étől augusztus 19-ig üzemelt a KÖSZI-ben és a 
Janikovszky Éva Altalános Iskolában, 43 napon át összesen 801 fő részvételével. A programok 
részben a KOSZI által szervezett színház, mozi, buszkirándulás, strand (Újhegyi uszodában), 
kézműves- és ismeretterjesztő foglalkozásokból álltak, illetve a tábori programszervező 
gondoskodott a napi programok folyamatos szervezéséről. 
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A Balatonalmádi Üdülőt 2008. november l-jétől 2009. október 31-éig 19 turnusban 179 
közalkalmazott, 97 köztisztviselő és 124 nyugdíjas vette igénybe, míg az elő- és utószezoni 
üdülést 225 fő /405 éjszaka/ vette igénybe. A 2009-es évben elkezdődött a nyári tábor 
faházainak cseréje. A tavaszi időszakban 2 faház cseréjére került sor, az őszi időszakban újabb 
4 faház lebontása és cseréje van folyamatban. 

Új tanfolyamként indult a KŐ-SZIRMOCSKAK bábjáték tanfolyam. Az óvodásokból, 
kisiskolásokból álló csoport a budapesti Bábversenyen „ezüst" minősítést szerzett. A tanórai 
úszásoktatás keretében ide járó óvodásoknak, iskolásoknak évente 2 alkalommal úszóversenyt 
rendeznek. A jobb kihasználtság érdekében különböző egyesületek is bérlik az uszodát (pl. 
Parafitt Egyesület, egy autista csoport és a Montensí Egyesület). 

Számtalan civil szervezet működéséhez nyújtott és nyújt segítséget: Otthon segítünk, Havasi 
Gyopár Egyesület (Civil Nap, Civil Karácsony) Ifjúsági Vöröskeresztesek Egyesülete, Anonim 
Alkoholisták Egyesülete, KŐCSONT (kerületi osteoporosis egyesület), Válaszút Táncegyüttes, 
Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete, Taekwondo Sasok Alapítvány. 

KŐ-CAFÉ 
A közeli intézmények és a környéken lakók nagy örömére a KO-CAFÉ-ban meleg étkeztetésre 
is van lehetőség (menü- és a'la carte rendszerben). Ezt a szolgáltatást - elsősorban kedvező 
árfekvése miatt - nagyon sok nyugdíjas és kisgyermekes család veszi igénybe. A KOSZI 
szaktáborában járó gyermekek ebédeltetése is itt történt. 
Már második éve működik a Kő-Caféban a Kőbánya Blues Klub, ahol havonta egy alkalommal 
a Póka Egon vezette Kőbányai Zenei Stúdió növendékei adnak ingyenes koncertet. Irodalmi-
költői estek színhelye is: Négyek előadói-, Brunner Tamás irodalmi, valamint Kanizsa József 
költői estje, Berecz András, Sándor György és Vámos Miklós önálló estjei. 
A Kő-Café Galériában a már befutott művészeken kívül lehetőséget kapnak alkotásaik 
bemutatására tehetséges amatőrök is. A festményeken, fotókon kívül igyekeznek különleges 
technikákat is bemutatni (tűzzománc, viasztechnika, grafikai montázs). A 2009-es Pedagógiai 
Napok keretében az idén is megrendezték a kőbányai rajztanárok gyűjteményes kiállítását. 
2008/2009-ben 14 kiállítás nyílt, általában rövid műsoros megnyitóval egybekötve. Már 
hagyomány, hogy ezen intézmény ad otthont a kerületi Pedagógus Farsangi Bálnak. 

SPORT, IFJÚSÁGI, CIVIL SZERVEZETI ÉS KISEBBSÉGI TEVÉ
KENYSÉG 

Kőbányán az Európai Sport Chartában megfogalmazott, az önkormányzatokra vonatkozó 
feladatok mentén és a jogszabályokban meghatározottak alapján folyik a munka. 
A Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályának feladata elsősorban a lakosság, az 
önkormányzati intézményekben - különösen az óvodákban és az iskolákban - megforduló 
gyermekek alapvető sportképességei elsajátításának segítése. Fontos cél, hogy 
ösztönözzük a fiatalokat, hogy minél előbb lépjenek be abba a rendszerbe, mely a sport 
megszerettetésével kezdődik, egy életen át történő sporttevékenységgel folytatódik és 
esetenként a minőségi élsporttal végződik. Mindez társadalmi tevékenységben, a 
szolgáltató jellegben, az információk kezelésében és továbbításában, a civil 
szerveződések segítésében és felkarolásában, valamint az önkormányzat érdekeinek 
érvényesítésében és az általa biztosított anyagi források felhasználásának ellenőrzésében 
jelenik meg. 
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SPORT 

Diáksport, utánpótlás-nevelés 
Az általános és középiskolákban jelenleg 13 diáksport egyesület (DSE) és 5 iskolai sportklub 
(ISK) működik, a sportcsoportok száma 136, a 2008/2009-es tanévben 20 sportágban 4428 fő 
vett részt a diákolimpiai versenyeken. Összesen 35 nagyobb diákrendezvény volt az elmúlt 
tanévben. A balatoni ellei diáksport táborban egy turnusban 6 iskola 180 diáksportolója vehetett 
részt. A gyerekek a saját sportági edzéseken kívül 11 sportágban versenyezhettek a tábori 
olimpia keretében. A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány továbbra is folytatja a 
háromfordulós óvodás rendezvénysorozatát, melyen az elmúlt tanévben 712 óvodás vett részt. 
Két sportiskolái rendszerben működő egyesületben, napi rendszerességgel biztosított a 
felkészülés az ott sportoló gyermekek részére. A kosársuli a Szent László Gimnázium (lányok) 
és a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola (fiúk) tornatermeiben tartotta 
foglalkozásait. A Darazsak fiú junior csapata országos negyedik helyezést ért el, a gyermek 
csapat pedig bekerült a döntőbe, ahol nyolcadik lett. A focisuli a Gyakorló és Ihász utcai 
sportlétesítményekben tartja edzéseit, együttműködésük van a Keresztury Dezső Altalános 
Iskolával, de számos óvodában is tartanak foglalkozásokat. 

Szabadidősport 
A Kőbánya SC szabadidős szakosztályának, valamint a Sport, Ifjúsági és Civil 
Kapcsolatok Főosztálya keretei között a sportági szakbizottságoknak működési feltételei 
biztosítottak E bizottságok feladata továbbra is a kerületi alapfokú versenyrendszer, a 
szabadidős versenyek és a diáksport versenyek szakmai segítése, lebonyolítása. 

A Törekvés SE-vel kötött megállapodás keretében biztosított a fogyatékkal élők sportolása. A 
lakossági szabadidősporttal kapcsolatban ki kell emelni a természetjárókat, akik Budapest 
legnagyobb, több mint 1065 turistáját tömörítő szakbizottságának tagjai (fővárosi szinten ez a 
legmagasabb létszám), a tájfutókat, akik a minőségi versenyzésben is élenjárók, valamint a 
labdarúgókat, akik az Ihász utcában 14 csapatos tavaszi-őszi bajnokságot, valamint ünnepi- és 
villámtornákat rendeznek. A szakbizottságok 8 sportágban 24 önkéntes bevonásával dolgoznak, 
bajnokságaikon az I. félévben 1760 fő vett részt. Az Adidas-Kőbánya streetball fesztiválon 
110 csapat - a nézőkkel együtt - 3500 résztvevője volt. Az ezt követő éjszaka 40 csapat folytatta 
a kosarazást a Sportligetben. 

Versenysport, élsport 
Kerületünkben 2005 januárja óta a Kőbánya SC keretei között dolgozik az ország 
világszínvonalú úszó műhelye. A Cseh László nevével fémjelzett szakosztályban Túri György 
vezetésével további 300 úszópalánta is versenyez. Úszóink közül Cseh László világbajnoki 
ezüst- és bronzérmet, Kozma Dominik egy ifjúsági Európa-bajnoki arany-, egy ezüst-, egy 
bronzérmet, Bernek Péter két ifjúsági Európa-bajnoki ezüst- és egy bronzérmet, Pulai Bence 
pedig egy ifjúsági Európa-bajnoki ezüst- és egy bronzérmet szerzett. A KSC Sári Nándor vezette 
kajak szakosztály versenyzői közül Kucsera Gábor egy világ- és egy Európa-bajnoki ezüstérmet, 
Hadvina Gergely pedig egy U23 Európa-bajnoki ezüst- és egy bronzérmet szerzett. 
Az élsport szereplői közé tartoznak kerületünkben még a Törekvés SE vívói - versenyzői közül 
Szálai Szonja a kadett Európa-bajnokságon női tőrben csapat ezüstérmet szerzett -, valamint a 
Kőbányai Tájfutó Klub nemzetközi eredményeket produkáló tájfutói is. 
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Sportegyesületek (civil szerveződések) 
A Kőbányai Sportszövetség 72 sportszervezet érdekvédelmét látja el. E sportszervezetekben 
közel tízezer Kőbányán lakó vagy dolgozó felnőtt, fiatal és gyermek sportol, vagyis edz és 
versenyez rendszeresen. A sportegyesületi támogatásra szánt összeget a Szövetség pályázati 
rendszer alapján osztotta szét, az így kapott összegek sporttevékenység végzésére, versenyek 
rendezésére és sportlétesítmények kisebb felújítására, karbantartására használhatók fel. 

Sportlétesítmények 
A kerület sportlétesítmény ellátottsága a tavalyihoz hasonlóan - sajnálatos módon - fogyott az 
idén is. Bár az intézmények mindegyike rendelkezik fedett tornateremmel, ezek mérete és 
minősége összességében a közepesnél rosszabbnak mondható. Ebből következően nem jut 
minden tanrend szerinti óra tornateremhez. A Kozma utcai sporttelep értékesítéséből befolyt 
összeg az Ihász utcai létesítmény fejlesztését segíti. Itt már kialakításra került egy műfüves 
sportpálya, de szükség lenne a tornaterem és a kiszolgáló létesítmények korszerűsítésére, 
felújítására is. Átadásra került a Keresztury Dezső Általános Iskola megújult tornaterme. 
Előkészítés alatt van a Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tornaterme és Bánya utcai 
szabadtéri pályája, valamint a Fekete István Általános Iskola sportudvarának felújítása. Terveink 
között szerepel a Noszlopy-Sibrik-Harmat-Gergely utca által határolt szemétlerakó rekultivációja 
utáni sportterületekkel kapcsolatos tanulmányterv elkészítése a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel 
közösen, különös tekintettel az extrém sportokra. A közterületi parkok sportpályáinak, sportcélú 
területeinek felújítására ütemtervet készül. 

Sportfinanszírozás 
A kerületi költségvetés sportegyesületi támogatásra szánt összege a - Kőbányai Sportszövetség 
által - kétfordulós (tavaszi, őszi) pályázati rendszerben került szétosztásra, jelentős támogatást 
kapott a Törekvés SE. Az önkormányzat folyamatosan ösztönözi, hogy a kerületi iskolák és 
sportegyesületek kétoldalú megállapodásokat kössenek a sportolási lehetőségekkel 
kapcsolatban. így az egyesületi szakosztályok ráépülhetnek az iskolákra, mely mindkét fél 
számára előnyös. 

Sportirányítás, menedzselés 
A két nagy társadalmi szervezet (Sportszövetség, Alapítvány) és a szakfőosztály együttes 
munkája megfelelően szolgálja a kerületi sportirányítás szakmaiságát. Összességében 
elmondható, hogy a kőbányai önkormányzat az eddigiek során megteremtette azt a sportbarát 
környezetet, mely biztosítja a kerületben élők lehetőségeit, az óvodák, az iskolák és a 
sportegyesületek megfelelő működését. 

IFJÚSÁG 
Az ifjúságfejlesztő tevékenységét - az önkormányzat - évi költségvetési tervszámaival 
összhangban, az Európa Tanács és az Európai Unió tényalapú ifjúságpolitikai elvárásainak, 
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) irányvonalának megfelelően, az Ifjúsági Fehér Könyvben 
foglaltak, illetve a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság által elfogadott munkaterv 
szerint végzi. 
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Ifjúsági és civil szervezetek 
Közülük csak néhány az önálló jogi személyiséggel bíró civil társadalmi szervezet, többségük 
informális ifjúsági szervezet, csoport vagy klub keretek között működő közösség. 
A civilek közül továbbra is leghatékonyabb a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (CIKK) egyesület, 
mely Kőbánya egyik legaktívabb, legsokoldalúbb ifjúsági szervezete. Az ifjúság társadalmi 
beilleszkedésének, közösségteremtő készségének segítésén túl, kerületi szintű rendezvények, 
versenyek, vetélkedők kezdeményezője, társszervezője. Ebben az évben is megrendezték az 
immár hagyományossá vált „Polgár a helyi demokráciában" társadalomismereti, 
helyismereti vetélkedőt az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára. A kétfordulós 
programmal a tanulók állampolgári ismereteinek szélesítésére, a kőbányai hagyományok, 
emlékek, megismertetésére, az iskolai, ember- és társadalomismeret, etika oktatás segítésére, a 
tanulók közéleti érdeklődésének felkeltésére, a demokratikus értékrend közvetítésére került sor. 
A versenyt ebben az évben a Harmat Általános Iskola tanulói nyerték. 
További jelentős ifjúsági szervezetek: Törekvés Táncegyüttes, a Nagycsaládosok 
Egyesületének kortárs csoportja, az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Egyesülete (IFELORE) 
kőbányai csoportja. 
A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat - pályáztatás keretében - összesen 
3 000 000,-Ft-tal támogatta az iskolai, egyházi és egyéb ifjúsági szervezeteket. Különösen 
örültek az önkormányzati támogatásnak azok a szervezetek, amelyekben nagyszámú hátrányos 
helyzetű fiatal vesz részt, mert pénzügyi kiegészítéshez juthattak színház- és múzeumlátogatás, 
kirándulás, országjáró program során. A pályázaton 25 ifjúsági szervezet nyert támogatást. 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
E területen belül kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés és 
a prevenció. A főosztály segíti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működését, továbbá 
együttműködik az Emberbarát Alapítvánnyal, a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság illetékes 
drogmegelőzési szervével, a kerületi ANTSZ tiszti főorvosával, a Baptista Szeretet-szolgálattal, 
a Kőbányai Gyermekjóléti Központtal, illetve a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központtal. 
Az Adidas-Kőbánya Streetball fesztivált követően ismét megrendezésre került a Kőbányai 
Diákfesztivál. A Sportligetben két napon át tartó diákrendezvénynek célja, hogy biztosítson 
bemutatkozási lehetőséget azon diákok számára, akik valamilyen művészeti területen 
tevékenykednek. Ez az iskolák javaslata is, mivel a művészeti rendezvényre való felkészülés 
során a nehezen kezelhető gyerekek, akik a tanulásban szerényebb eredményeket érnek el, a 
fellépéssel motiválhatóak. A fesztiválon 512 fellépő gyerek szerepelt. 

Diákönkormányzat, Diáktanács 
A képviselő-testület 2,5 millió forint összegű támogatást biztosított az ifjúsági ügyeket, a 
diákönkormányzatok közösségfejlesztő és szabadidős programjainak megvalósítására a 
meghirdetett pályázattal, különös tekintettel a diákönkormányzatok szerepének erősítése, a 
demokrácia, a diákjogok, a közéletre nevelés, az érdekképviselet, az egészséges életmód 
témaköreire, továbbá az iskolai diákmédia folyamatos működtetése, a közösségfejlesztés és a 
szabadidő hasznos eltöltését szolgáló események sokrétűbbé, teljesebb körűvé tétele volt a cél. A 
pályázaton 20 diákönkormányzat nyert támogatást. 
Továbbra is sikeresen működik a Kőbányai Diáktanács (KÖD), elnöke: Ritter Edina. A KÖD 
jogosult a kerületi diák-érdekképviselet ellátására, tanácskozási joggal részt vehet a Sport, 
Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság munkájában, az őket közvetlenül érintő kérdések 
megvitatásában. Július 6. és 9. között - Arlón - a diák-önkormányzati munka színvonalas 
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végzését elősegítő továbbképzés keretében - „Jogi normák az iskolában" címmel - kerültek 
megvitatásra olyan témák, mint az iskolai házirend, az etikai kódex, a jogalkotás folyamata és 
egy igencsak aktuális kérdés, az agresszió. 
Az idei évben is megrendezésre kerül a kerületi Diákküldöttek Közgyűlése. Az Adidas-Kőbánya 
Streetball fesztivált követően ismét megrendezték a Kőbányai Diákfesztivált. A Sportligetben 
két napon át tartó diákrendezvénynek célja, hogy biztosítson bemutatkozási lehetőséget azon 
diákok számára, akik valamilyen művészeti területen tevékenykednek. Ez az iskolák javaslata is, 
mivel a művészeti rendezvényre való felkészülés során a nehezen kezelhető gyerekek, akik a 
tanulásban szerényebb eredményeket érnek el, a fellépéssel motiválhatóak. A fesztiválon 512 
fellépő gyerek szerepelt. 

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADATELLÁTÁS 

A Szociális és Egészségügyi Főosztály a szociálpolitikai, lakásügyi, egészségügyi, a 
jegyző gyámhatósági feladatait látja el, továbbá a bérbeadói jogviszonnyal kapcsolatos 
ügyintézések, a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó döntések 
előkészítése és végrehajtása, pályáztatással kapcsolatos feladatok, külföldiek 
ingatlanszerzésével összefüggő igazolások, lakáscélú állami, valamint korábbi helyi 
támogatásokkal kapcsolatos ügyintézések 

A szociálpolitikai és a lakásügyi ügyintézők utcanév, a gyámügyi ügyintézők az ügyfelek neve 
szerinti ABC-s elosztásban dolgoznak. 

A főosztályhoz tartozó területeken egyre jobban tapasztaljuk a válság nyomait. Folyamatosan nő 
az ügyfelek száma, és sajnálatos módon azokban az esetekben, amikor nem hozható meg a 
számukra kedvező döntés, agresszívabb módon lépnek fel. Mindez magas fokú toleranciát 
igényel az ügyintézőktől, akik nagyfokú empátiával és türelemmel próbálják tompítani az 
időnként kialakult helyzetet. 

A Kőbányai Idősügyi Tanács működésének koordinálása is a Főosztályon zajlik. Az elmúlt 
évben újraszervezett Tanács munkája az idei évben kezd aktívabbá válni. A nyár folyamán a 
Tanács pályázatot hirdetett nyugdíjasok részére, a beérkezett alkotásokból októberben egy 
kiállítás volt a Pataky Művelődési Központban. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan elő- és utószezonban összesen 6 turnusban biztosított az 
önkormányzat üdülési lehetőséget 132 fő kerületi nyugdíjasnak a Balatonalmádiban található 
üdülőjében. 

SZOCIÁLPOLITIKA 
A képviselő-testület a szociális ellátások, valamint a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 
biztosításával kívánja enyhíteni a Kőbányán élő személyek és családok szociális (elsősorban 
anyagi természetű) gondjait, törekszik a szociális létbiztonságra. A főosztály szociális 
ügyekkel, támogatásokkal foglalkozó ügyintézői 2009. október 30-i adatok alapján 12 256 db 
főszámra, 8 221 db alszámra, összesen 20 477 db iktatott ügyiratot dolgoztak fel. 
A mai gazdasági és válságos időkben egyre több család, idős személy fordul segítségért az 
önkormányzathoz. Igaz, hogy az éves költségvetésbe betervezett összeg - bizonyos 
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szakfeladatokon - év végéig kevésnek bizonyul, de összességében elmondható, hogy az 
átcsoportosításokkal a szociálpolitikai juttatásokra előirányzott összeget nem lépjük túl. 

Mint azt már a jogszabályi változásoknál jeleztük, a közgyógyellátást igénylők esetében 28.500,-
Ft-tal emelkedett az egy főre jutó jövedelmi értékhatár, így többen részesülhetnek ebben a 
támogatásban. A közgyógyellátásban részesülők nemcsak a gyógyszerekre, hanem gyógyászati 
segédeszközök és egyéb kompenzációk igénybevételére (vízdíj, csatornadíj, fűtési díj támogatás) 
is jogosultak. Sajnos azonban egyre több gyógyszert vonnak ki a közgyógyellátás köréből. 

Az újonnan bevezetett óvodáztatási támogatást a szigorú jogszabályi feltételek miatt csak 
kevesen kaphatták meg. Ebben az évben 8 fő részére került megállapításra e támogatási forma. 

Új feladatként jelentkezett a krízistámogatás feltételeinek vizsgálata 2009. augusztus l-jétől. A 
szigorú jogszabályi feltételek miatt kevesen voltak jogosultak a támogatásra, számos kérelmet 
Önkormányzatunknak el kellett utasítania. Csak a jogosultak kérelmét kell a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósághoz továbbítani, ők döntenek a támogatás odaítéléséről és annak mértékéről. 

JEGYZŐI GYÁMHATÓSÁG 
2009. november elejéig 295 ügygondnok és eseti gondnok ügy volt, ez kb. 30%-kal kevesebb, 
mint 2008-ban, melynek oka a hatáskörök törvényi változása. 2009. január l-jétől külső 
megkeresés esetén az ügygondnoki kirendelést a Gyámhivatal látja el, a Gyámhatóságnak 
csak a jegyzői hatáskörben indult eljárásokban van illetékessége. 

A jegyzői gyámhatóság hatáskörébe tartozó feladatok túlnyomó hányadát a gyermekvédelmi 
feladatok teszik ki, ez főképp a gyermekek és fiatalkorúak veszélyeztetettségének 
kivizsgálására irányul. 
Ez a védelembe vételi eljárás, melynek során szoros együttműködésben a Gyermekjóléti 
Központtal - alapozva az oktatási és egészségügyi intézmények véleményére - döntenek a 
hatósági intézkedés szükségességéről. 2009-es év eddig eltelt időszakában 152 gyermek esetében 
indult védelembe vételi eljárás, többségében hivatalból, a jelzőrendszer valamely tagjának 
jelzésére. A tapasztalatok alapján nő az elvált vagy válni készülő szülők kapcsolatának 
megromlásából adódó kérelemre induló esetek száma, vagyis a szülők a csatározásukba 
próbálják bevonni a hatóságot. Az eljárás 27 gyermek esetében védelembe vétellel végződött. 
A védelembe vételeket a Gyvt. 68. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat jegyzője -
kérelemre bármikor, hivatalból évente - felülvizsgálja. 2009-ben a védelembe vétel 
felülvizsgálatára 46 esetben került sor, 32 gyermek védelembe vétele szűnt meg. A felülvizsgálat 
során, amennyiben a védelembe vétel mégsem járt eredménnyel, a gyámhatóság más 
gyermekvédelmi intézkedést foganatosít. Ezekben az esetekben a kirendelt családgondozó 
ideiglenes hatályú elhelyezésre, illetve átmeneti nevelésbe vételre tesz javaslatot. 

Azonnali veszélyhelyzet elhárítását szolgálja a gyermek vagy fiatalkorú ideiglenes hatályú 
elhelyezése különélő szülőnél, más családtagnál, ezek hiányában a gyermekvédelmi szakellátás 
valamely intézményében. 3 gyermek esetében tettünk javaslatot átmeneti nevelésbe vételre, ez 
lényegesen kevesebb, mint 2008-ban. Ebben az évben a védelembe vétel fennállása alatti 
azonnali vészhelyzet elhárítása céljából gyakrabban került sor ideiglenes elhelyezésekre. Ilyen 
intézkedést 9 gyermek esetében kellett alkalmazni, főképp a szülők által addig takargatott 
problémák napvilágra kerülése miatt. Ezen felül 2009-ben 19 esetben került sor ideiglenes 
elhelyezésre, ez háromszorosa a 2008-as esetszámnak. 
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Az ideiglenes hatályú elhelyezést 8 esetben kérte a gyermeket nevelő szülő a gyermek 
magatartási problémái, illetve a lakhatási körülmények ellehetetlenülése miatt. 7 esetben a szülő 
súlyos egészségügyi problémája miatt került sor az elhelyezésre (mentális állapot miatti 
alkalmatlanság, szenvedélybetegség, kóros elmeállapot, neurológiai probléma). 1 esetben a 
gyermek törvényes képviselője huzamosan külföldön tartózkodott, 6 esetben a szülők felelőtlen 
életvitele indokolta az intézkedést, 2 alkalommal a gyermek kérte. 

Családi jogállás rendezésére irányuló ügyszám 2009. évben november elejéig 137 alkalommal 
volt. Ez magában foglalja a születendő vagy megszületett gyermek családi jogállásának 
rendezésére felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, s az apa nélkül anyakönyvezett 
gyermekek nyilvántartását, a szülés után az anya tájékoztatását. Környezettanulmány készítésére 
121 alkalommal került sor, ez 20%-kal több megkeresés a 2008-as évben érkezetteknél. A 
Gyámhatóságot bíróság vagy Gyámhivatal kérheti fel illetékességi területén tartózkodó 
magánszemélynél környezettanulmány készítésére. Gondot jelent, hogy az értesítést követően az 
ügyfelek egy része nem jelez vissza, így a törvény által megadott határidőt nem tudjuk tartani. 
Belföldi jogsegélyként kérik családi jogállás rendezése vagy gyermekvédelmi intézkedés során a 
kerületi büntetés végrehajtási intézményekben ügyfelek meghallgatását. A fővárosi kerületekhez 
képest hátrányos helyzetben vagyunk, mert Kőbánya területén több büntetés-végrehajtási intézet 
van. 

LAKÁSÜGY 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a legtöbb ügyben a bérbeadói jogok és 
kötelezettségek gyakorlása, döntés előkészítése és végrehajtása feladatkörében (bérleti 
szerződések módosítása, lakáscserék, önkormányzati bérlakásba történő befogadás, bérleti 
jogviszony folytatása, jogcímnélküliek elhelyezése, határozott idejű bérleti szerződések 
meghosszabbítása) jártak el az ügyintézők, november elejéig 1200 főszámra iktatott ügyük volt. 

2009 tavaszán új irodahelyiségben kapott elhelyezést a lakásügy (Polgármesteri Hivatal 
főépületének földszintjén a 30. számú szobában), mely következtében tágasabb és 
kényelmesebb környezetben fogadhatjuk az ügyfeleket. 

Június végén megszűnt a lakáscélú állami támogatások - „szocpol" - igénybevételének 
eddigi rendszere, ebből kifolyólag az év első felében jelentősen emelkedett a támogatások 
igényléséhez szükséges jegyzői igazolást kérők száma. 

Az önkormányzat szűkös lakásállománya miatt egy pályázat volt az idei évben, ahol 7, felújításra 
szoruló lakás került bérbeadásra, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben 30 
család jutott lakáshoz. 

A lassan végéhez közeledő Bihari úti városrehabilitációs projekt keretein belül 7 db 
megszűnő lakás lakói kerültek másik lakásba ideiglenesen elhelyezésre, illetve a már elkészült 
22 db lakás bérbeadása megtörtént. 
A külföldi állampolgárok ingatlanszerzésével kapcsolatos hozzájárulások megadása során 
tapasztaltuk, hogy egyre több külföldi, elsősorban kínai vagy vietnámi állampolgár vásárol lakást 
kerületünkben. 
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Egyesített Bölcsődék (1108 Újhegyi sétány 15-17. -tel.: 260-2139, fax: 262-1041) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék idén 
ünnepelte 25 éves fennállását. A jubileumi ünnepre szeptember 9-én került sor egy 
szakmai nap keretében, ahol a kőbányai bölcsődék múltjáról, jelenéről és jövőjéről 
egyaránt szó volt, csakúgy, mint a bölcsődei szakma törekvéseiről és a várható fejlődés 
útjáról. 

Jelenleg Kőbányán 9 bölcsőde üzemel, ahol 520 férőhelyen napközbeni ellátás folyik, 20 
férőhelyen pedig sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadnak. A jövőbeni tervek közé 
tartozik egy 80 férőhelyes új bölcsőde felépítése a Halom utcában, valamint sikeres pályázat 
esetén egy 40 férőhelyes bölcsőde felújítása a Mádi utcában. 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket a tavaly kialakított Korai Fejlesztő Központban, a 
Fecskefészek Bölcsődében látják el. A sérült gyermekek ellátása immár 9 éves múltra tekint 
vissza kerületünkben. 

A Korai Fejlesztő Központban új lehetőségként, ha a szülő nem igényli a bölcsődei ellátást, 
vagy éppen másik bölcsődébe jár a gyermek, akkor is lehetősége van a korai fejlesztés 
igénybevételére az ambuláns ellátásnak köszönhetően. 

A Korai Fejlesztő Központ több pályázaton is indult és nyert is, aminek köszönhetően a fejlesztő 
eszközök bővítésére, a dolgozók csapatépítésére és a már működő jó gyakorlat szélesebb 
szakmai körben való megismertetésére nyílt lehetőség. 

A kerület bölcsődéiben a jól képzett gondozónői gárdával törekednek a gyermekek szakszerű, 
magas színvonalú ellátására, a harmonikus pszichoszomatikus fejlődés elősegítésére. Ezt 
bizonyítja az a tény is, hogy már három bölcsőde gyakorló területe mind a szakképzésnek, mind 
pedig a főiskolai képzéseknek. 

A bölcsődei férőhelyek iránt kerületi szinten nagy igény mutatkozik. A jelentkező igények 
kielégítése céljából döntött úgy a Képviselő-testület, hogy Családi Napközik 
működtetéséhez nyújt támogatást, így a bölcsődéből, óvodából kiszoruló gyermekek szüleinek 
ez a lehetőség még nyitva áll. Jelenleg 1 családi napközivel áll ellátási szerződésben az 
Önkormányzat, illetve további 1 szerződés előkészítése folyamatban van. 

A bölcsődékkel kapcsolatos bővebb információ megtalálható az év eleje óta működő 
honlapon, melynek elérhetősége: www.kobanyaibolcsodek.hu. 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ (1104 Mádi u. 86. -tel.: 260-9479, tel./fax:260-1162; 
e-mail kagyerek@t-online.hu; honlap: www.kgyejo.hu) 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az a hely, ahova a gyermekekkel foglalkozó 
intézmények, szolgáltatók vagy akár magánszemélyek (maguk a gyermekek is) jelezhetik, 
ha környezetükben segítségre szoruló, veszélyeztetett gyermek van. 

A statisztikai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az előző évekhez képest az ellátott 
gyermekeket érintő problémák között emelkedett az anyagi nehézségek, a díjhátralékok, az 
egyszülős családok, a családi konfliktusok, a családon belüli bántalmazások, az iskolai 
konfliktusok, a gyermek és fiatalkori szabálysértések, bűncselekmények száma. A 
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családgondozók és asszisztensek éves beszámolói és helyzetértékelései is ezeket a tendenciákat 
tükrözik. 
A Gyermekjóléti Központ feltárja a gyermek veszélyeztetettségét, szolgáltatásaival elősegíti a 
családban történő nevelkedését. Munkája során együttműködik a családdal, az ellátórendszerrel. 
Ha a gyermek veszélyeztetettségét a szociális munka eszközeivel nem sikerül megszűntetni, a 
Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedést kezdeményez. Mindezt a prevenciós (megelőző) 
szolgáltatások és programok szervezésével is segíti. 
A Gyermekjóléti Központ utcai és lakótelepi szociális tevékenységet is végez. Emellett 
kapcsolattartási ügyelet keretében az elvált szülővel, szükség esetén a nagyszülővel való 
kapcsolattartás lebonyolításához helyet és segítséget biztosít. 

Telefonos készenléti szolgálatot működtet hétvégén is 24 órában (melynek telefonszáma: 06-
30/382-8276) arra az esetre, mikor nyitvatartási időn túli gyermekjóléti szociális szakember 
segítségére van szükség. 

Gyermekek Átmeneti Otthona (1101 Salgótarjáni u. 47. -tel.: 264-5611) 
A Gyermekek Átmeneti Otthona azzal a céllal jött létre, hogy azoknak a családban élő 
gyermekeknek, akik átmenetileg ellátás nélkül maradtak, vagy elhelyezés hiányában 
gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család 
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, teljes körű, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésüket elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonába a Gyermekjóléti Központon keresztül lehet bekerülni. 
Az otthon ellátottjai a Kőbányán élő családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő, 3-18 
éves korú gyermekek. Ez a szolgáltatás maximum 12 hónap, amely 6 hónappal, illetve tanítási 
év végéig meghosszabbítható. 

Az intézmény dolgozóinak tapasztalata alapján a leggyakoribb bekerülési okok a következők: 
lakhatási gondok: hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények, 
kamaszkori, magatartási problémák, 
súlyos családi problémák, szülők betegsége, szenvedélybetegsége, életvezetési nehézsége, 
halála, 
a gyermek szenvedélybetegsége, 
szülő-gyerek közötti konfliktus, 

- bántalmazás, elhanyagolás. 
A szülők, hozzátartozók számára nyitott az Otthon, a házirend nem szabályozza a látogatások 
idejét, a szülő bármikor bejöhet, részt vehet gyermeke gondozásában. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat (1106 Sibrik Miklós út 76-78. - tel.: 261-8183, 262-
2632, 431-7342; e-mail: kcssk@externet.hu; honlap: wwww.kobanyaicssk.hu) 

Szolgáltatásaikra a X. kerület valamennyi lakosa jogosult a kisgyermektől kezdve az 
idősekig, a munkanélküliek és az aktív dolgozók vagy egyéb ellátásban részesülők is 
választ kaphatnak kérdéseikre. Bár kiemelten foglalkoznak a szegénység problémáinak 
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kezelésével, tevékenységük kiterjed a családban felmerülő párkapcsolati problémák, 
gyermeknevelési gondok, munkahelyi konfliktusok, életkorral járó válsághelyzet, tanulási 
nehézségekből adódó vagy akár a magányból eredő problémák kezelésén túl a közösségi 
összejövetelek szervezésére is. 

A Kőbányai Családsegítő Szolgálat 24 éve áll a kerületi lakosság rendelkezésére. Éves szinten 
több mint 6 ezer család keresi fel az intézményt, átlagban 3-5 alkalommal, illetve a dolgozók 
több mint ezer családot kerestek fel otthonukban. Az intézmény jelenlegi helyén, a Sibrik Miklós 
út 76-78. szám alatti régi általános iskola épületében nyugodtabb, kulturáltabb körülmények 
között, tágasabb térben, világosabb szobákban tudja fogadni Önöket. 

Valamennyi szolgáltatás ingyenes. Kiemelt feladat a lakásmegtartó program, melyet 3 
szolgáltatás révén működtet: 
> rezsitámogatásokhoz való hozzájutásban segítés /lakásfenntartási támogatás, kompenzációs 

támogatások előkészítése, 
> adósságkezelő program előkészítése, környezettanulmány készítése, háztartási tanácsadás, 

adósságkezelő tréner működtetése (évente átlagosan 100 család jelenik meg az intézményben 
kb. 10 millió Ft-os hátralékkal), 

> munkahelykereső lehetőség, rendszeres szociális segélyezettek ellátása: munkába állást 
elősegítő tréning évente kb. 600 fő részére. 

Lényeges, a gyermekek számára pozitív mintalehetőség a nyaranta megszervezésre kerülő 
„Ismerd meg Budapestet" kirándulás sorozat, melyet 11. éve, heti két alkalommal nagy 
sikerrel bonyolítanak a Családsegítő Szolgálat dolgozói. Rendszeresen tartanak tanulást segítő 
tanácsadást szülőknek és gyermekeknek, kamasz klubot, baba-mama klubot, kismama klubot 
kisgyermekes anyáknak és kismamáknak. A „Kék Szalag Klub" pedig a pszichiátriai betegek 
rehabilitációját hivatott elősegíteni. Az idei Jótékonysági bál szervezése során 170 család részére 
sikerült 3-3 ezer forint értékű élelmiszercsomagot szétosztani. 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (1108 Újhegyi sétány 1-3. - tel.: 264-9386; e-mail: 
kőbányaiszivarvanykft@gmail.com , honlap: http://idosekotthona.uw.hu) 

A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaságot a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozta létre, abból a célból, hogy 
szociális szolgáltatást biztosítson a X. kerület közigazgatási területén élők részére. Az 
igénybe vehető szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, Idősek klubja, 
Szivárvány Gondozóház, Idősek Otthona. (Jogszabályi változás /gazdasági törvény 
módosulása/ miatt 2009 júniusában kft.-vé alakult.) 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik, de bárki szóbeli vagy írásbeli jelzését egyaránt fogadják. 

Étkeztetés 
Az intézmény azoknak a szociálisan rászorultaknak nyújt napi egyszeri meleg étkezést a 
hét minden napján, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan 
vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
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fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk 
miatt. 

2009. első félévi adatok alapján az étkezést naponta átlag 508 fő veszi igénybe (ebből helyben 
fogyasztással: 135 fő, elvitellel: 45 fő, ebéd - házhozszállítással: 328 fő). 

Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás keretében alapvető ápolási-gondozási feladatokat lát el az 
intézmény: pl. higiénés ellátás, szűkebb környezet rendben tartása, gyógyszerek 
felíratása-kiváltása, gyógyászati segédeszközök beszerzése, hivatalos ügyek intézése, 
kulturális igények kielégítése stb. 

Egy gondozónőre jutó ellátottak száma 5-6 fő naponta, az összes ellátást igénybe vevők száma 
pedig 170-180 fő havonta. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló időskorúak, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére nyújt 24 órás, folyamatos készenléti ellátást. 

A szolgáltatást igénybe vevő a nyakában lévő „jelzőrendszerrel" tudja riasztani az intézményt 
(pl. rosszullét, elesés esetén). Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó és a gépkocsivezető a 
lehető legrövidebb időn belül a segítséget kérő lakására mennek. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást 50 fő veszi igénybe, a szolgáltatás térítésmentes. 

Idősek Klubja 
Az Idősek Klubja az önmaguk ellátására részben képes időskorú lakosság napközbeni 
tartózkodására, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére szolgál. 

Az önkormányzat 5 idősek klubját működtet a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-n keresztül 
260 férőhellyel. A klub szolgáltatásai: meleg élelem biztosítása, szükség esetén hivatalos ügyek 
intézésében segítségnyújtás, egészségügyi alapellátás megszervezése, szabadidős programok 
szervezése (folyóiratok, társasjátékok, kirándulások, ünnepi műsorok, szórakoztató délutánok, 
rendezvények), önszerveződő csoportok működésének támogatása a klubvezető és szociális 
gondozók közreműködésével. A klub szolgáltatásait az illetékességi területünkön élő minden 
érdeklődő igénybe veheti. 

Szivárvány Gondozóház (40 férőhelyes Időskorúak Gondozóháza és 10 férőhelyes Idősek Otthona) 
A gondozóházba azok az időskorúak, valamint a 18 életévüket betöltött személyek vehetők 
fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem 
képesek gondoskodni. 

Az igénybe vevők elhelyezése 1, 2, 3 és 4-ágyas szobákban történik, közös fürdőszoba és vécé
használattal. A szobák nővérhívóval felszereltek. A társalgóban színes tévé, videó, társasjátékok, 
illetve napilapok biztosítják a kikapcsolódást. Az intézmény földszintes, kerttel rendelkező 
épületben, csendes környezetben helyezkedik el. 
Az intézmény a bentlakók életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás 
követelményeinek megfelelően nyújtja a napi háromszori étkezést, biztosítja a személyre szóló 
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gondozást, az ápolást (24 órás szakképzett ápolónői felügyelet). Hetente két alkalommal 
belgyógyász szakorvos rendel, rendszeresek az egészségügyi felvilágosító előadások. 
Mentálhigiénés-ellátás, foglalkoztatás keretében történik a lakók érdeklődési körének megfelelő 
programok szervezése (reggeli torna, felolvasás, beszélgetés, szellemi vetélkedők, bőrdíszműves 
foglalkozás, zenés-táncos mulatságok, kézimunkázás, sütés-főzés, zenehallgatás stb.). 

Idősek Otthona (88 férőhely - emeltszintű) 
Az idősek otthona azoknak az elsősorban kőbányai, nyugdíjkorhatárt betöltött 
időskorúaknak nyújt szociális szolgáltatást, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képesek, ugyanakkor egészségi állapotuk miatt rendszeres 
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek. 

Az intézmény az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők 
elhelyezéséről. A lakók elhelyezése egy-, illetve kétszemélyes lakrészekben történik. A lakrészek 
lakószobából, mini konyhával berendezett előtérből és fürdőszobából állnak. A szobák 
bútorzattal, tévével, házi telefonnal és nővérhívóval felszereltek. 

Az intézmény a bentlakók életkori sajátosságainak és az egészséges táplálkozás 
követelményeinek megfelelően nyújtja a napi négyszeri étkezést, biztosítja a személyre szóló 
gondozást, az ápolást (24 órás szakképzett ápolónői felügyelet), hetente két alkalommal 
belgyógyász szakorvos rendel. A gyógy-masszőr frissítő test- és talpmasszást végez, 
rendszeresek az egészségügyi felvilágosító előadások. Mentálhigiénés ellátás keretében 
foglalkozásokat és programokat szervezünk a lakók érdeklődési körének megfelelően (közös 
torna, felolvasás, zenehallgatás, kézműves-foglalkozás, beszélgetések, szellemi vetélkedők, tea-
délelőtt, relaxáció, zeneterápia, ismeretterjesztő előadások, zenés-táncos rendezvények stb.). A 
társalgókban színes tévé, videó, társasjátékok, lemezjátszók, magnók, napilapok állnak a lakók 
rendelkezésére. Az intézmény 4000 kötetes könyvtárral rendelkezik. Biztosított a lakók szabad 
vallás gyakorlása igényeiknek megfelelően. A lakók ruházatának tisztítása és az intézményi 
textília mosása az intézmény mosodájában történik. 

Egészségügy - Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Endre u. 10. - tel: 261-2066) 
A Kőbányai Önkormányzat 1993 óta saját maga gondoskodik lakosainak egészségügyi 
alapellátásáról, a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátásról, az ügyeletről, a felnőtt és 
gyermek fogászati ellátásról, a védőnői és iskolai egészségügyi ellátásról. Képviselő
testületi döntést követően 2010. január l-jétől átalakul a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat. 

A kőbányai lakosság orvosi ellátását 14 rendelőben (5 önálló felnőtt és 3 gyermekrendelő, 3 
közös rendelő és 3 fogászat) 40 felnőtt háziorvos, 16 gyermek háziorvos, 12 felnőtt és 7 gyermek 
fogorvos biztosítja, mely kiegészül még szájsebészeti és fogászati röntgen szakellátással. 

Az alapellátáshoz tartozik még a felnőtt 24-órás kijáró és ambuláns ügyelet a Pongrác út 19. 
szám alatt (ugyanitt 24 órás nyitva tartású patika is működik önkormányzati támogatással a 
lakosság teljesebb körű ellátása érdekében), illetve a Heim Pál Gyermekkórház által 
biztosított éjszakai gyermekügyelet. 
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2009-ben háziorvosainknál a tavalyihoz hasonló számban fordultak meg a kőbányai lakosok, 
377 ezer orvos-beteg találkozás történt - ebből 285 ezer a felnőtt orvosoknál és 92 ezer a 
gyermekorvosoknál. Ez átlagban azt jelenti, hogy minden kőbányai lakos egy évben öt-hatszor 
fordult orvoshoz. A fogászatokon is változatlan a betegforgalom évek óta 28.640 orvos-beteg 
találkozással. Az oktatási és nevelési intézményekben 4 főállású iskolaorvos és a 16 
gyermekorvos részállásban biztosítja az ellátást. A védőnői szolgálatnál 21 területi védőnő és 12 
iskola védőnő végez önálló munkát. 

Az alapellátás mellett a Bajcsy Zsilinszky Kórház, mint területi vezető kórház és szakrendelő 
biztosítja a fekvőbeteg ellátást. 

Az egészségügyi ellátás - a kor követelményeinek megfelelő - színvonalának szakmai-technikai 
feltételeit Kőbánya minden lakosának, megpróbáljuk egységesen a nehezebb körülmények 
között is biztosítani. Az elmúlt években lényeges rendelői felújítás továbbra sem történt, még 
mindig vannak alapos felújításra szoruló épületeink. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének döntése alapján a háziorvosok - fogorvosok rendelői közüzemi költségeinek 
fizetését 2009 júniusától az Önkormányzat állja, ezzel csökkentve anyagi terheiket. A 
képviselő-testület ugyancsak felvállalta a kőbányai 13 éves korosztály (lányok, fiúk) 
méhnyakrák megelőző oltásainak (HPV) jelentős költségét. 
Továbbra is sokat áldozunk a törvényben előírt szakmai minimumfeltételek dologi tényezőinek 
biztosítására, tönkrement eszközök szükségszerű cseréjére, dologi kiadásokra szakmai és 
műszaki berendezések, számítógép és tartozékai vonatkozásában. Még nem sikerült megoldani, 
hogy interneten is lehessen a háziorvosnál előzetesen időpontot egyeztetni a tervezett 
vizsgálatokra, szűrésekre. 

Ami továbbra is gondot jelent, hogy egy rendelésen változatlanul 30-40 beteg jelenik meg 
(járványos időszakban 50-70), így az egy betegre a 4 órás rendelési időből 5-6 perc jutna. A 
folyamatosan változó jogszabályok miatt jelentősen megnövekedtek az orvosi 
adminisztrációs terhek - költség hatékony gyógyszerelés, legolcsóbb gyógyszer ajánlása, 
büntetés kilátásba helyezése - ezért jelentősen lelassult a munka, és még kevesebb idő jut 
ténylegesen az egyénnel való foglalkozásra. Ilyen kevés idő alatt tökéletesen megvizsgálni sem 
lehet a beteget, hanem csak a panaszaival, recept felírással foglalkoznak. Elmarad az egész 
emberrel való törődés, beszélgetés, mely nagyon fontos lenne az egyre gyakoribb 
pszichoszomatikus betegségek (neurózis, depresszió, pszichózisok stb.) miatt. És elmarad a 
felvilágosító tevékenység, mely ismeretek birtokában többet tehetne a beteg is a saját 
gyógyulásáért. Egyre többet kell tenni a betegségek megelőzéséért, szűrővizsgálatok 
kiterjesztéséért, mely segíthet a megbetegedések számának csökkentésében, a korai 
halálozás elkerülésében. Ennek ellensúlyozására szervezünk a kerület egyes pontjain kisebb 
(rendelőkben, KÖSZI-ben) vagy nagyobb egészségnapokat, mint pl. 2009. október 17-én a 
Pataky Művelődési Központban szűrővizsgálatokkal, felvilágosító előadásokkal (HPV), 
tanácsadással. Ezen a rendezvényen létrejött a Kőbányai Egészség Koalíció, melyben a kerület 
különböző szervei, intézményei vesznek részt, mely keretében megpróbáljuk összehangolni a 
lakosság egészségi állapotának javítását célzó tevékenységeket, intézkedéseket. Ezt szeretnénk 
folytatni a jövőben is, és megpróbálunk gondoskodni arról, hogy minden kőbányai lakos minél 
teljesebb és magasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz jusson. 
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GYÁMÜGYEK 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
egyik legfontosabb alapelve a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. 
A Gyámhivatal feladatkörébe tartozó tevékenység a gondnokság alá helyezés, a családból 
történő kiemelés, a gyermektartásdíj megelőlegezése és az otthonteremtési támogatás, a 
családi jogállás rendezése, az örökbefogadási és vagyoni (öröklési, ajándékozási) ügyek 

Az utóbbi időben a gyermekvédelem a média egyik kiemelt témája, mellyel kapcsolatosan nem 
mindig pontos információk jelennek meg. A hatósági munkában megjelenő ügyek sokszor már a 
„jéghegy csúcsai". 
2009-ben az ügyiratok számában a korábbi évekhez képest növekedés mutatkozik az alszámokat 
tekintve, ugyanis egyes ügycsoportoknál a munkánk bonyolultabb, időigényesebb lett. 
Ügyfélforgalmunk jelentős, és nagyon visszatükrözi a gazdasági, szociális és egészségügyi 
állapotokat. A 26 ügycsoportból, amellyel foglalkozunk, a közmeghallgatásnál esetleg 
érdeklődésre számot tevőt emelném ki. 
Növekedés mutatkozik évek óta a gondnokság alá helyezési ügyeket illetően. Ez az ügycsoport 
teszi ki munkánk legnagyobb részét. A kerületünkben működő Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézet és a hajléktalanszállók mellett a vagyonnal rendelkező pszichés betegek 
érdekében történő gondnokság alá helyezés ennek az alapvető oka. Az egészségügyi problémák 
(pszichiátriai ellátás hiányosságai, nehézkesen működő körzeti orvosi jelzőrendszer) 
következtében már 7 hivatásos gondnokra van szükség kerületünkben. A gondnokoltak száma 
jelenleg 300 felett van. Ennek a fele nagyon problémás, adóssággal, nehéz szociális háttérrel 
rendelkező ember. 
A gyermekvédelmi munka, a szociális gondoskodás, gondozás terén a kerületben működő 
intézmények (például Bajcsy Zsilinszky Kórház Psychiátriai Osztálya, Egészségház 
Ideggondozó, Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti 
Központ) kapcsolata, együttműködése jó. A színvonalas munka érdekében 
esetmegbeszéléseket tartanak, a problémák megoldásában mindenkinek más-más szerep jut, 
hiszen más a hatósági munka és más az emberekkel való mentális foglalkozás. Kiemelést 
érdemel a Gyermekjóléti Központ közreműködése a kapcsolattartási ügyekben, a kapcsolat 
ügyelet igénybevétele területén. 
Sajnálatos módon a gyámhivatali munka során a szakemberek továbbra is tapasztalnak olyan 
negatív jelenségeket, mint a családon belüli erőszak, szexuális zaklatás, és a csonka 
családban nevelkedés problémái. Meg kell említeni, hogy nemcsak az elszegényedés jelent 
problémát, hanem az anyagilag tehetősebb, de a gyermekekre kevesebb időt fordító szülők 
száma is jelentős. 
Idén a „távoltartás" ügykört a gyámhivatalhoz telepítette a jogalkotó. Ez azt jelenti, hogy a 
Gyámhivatal koordinálja a rendőrség által foganatosított távoltartást. Nem ritka az sem, 
hogy kamasz gyermekükkel nem bíró szülők kérik a gyermekotthonban történő elhelyezését a 
fiatalnak. Érdekesség, hogy nemcsak a szülő lehet veszélyes a gyerekre, ez fordítva is igaz, 
amikor például a magatartászavaros, hiperaktív gyermek fenyegeti a szülőt. 
Két gyermekotthon (Szlávy u., Újhegyi stny.) működik a kerületben. Ezáltal az itt gondozott 
átmeneti nevelt (korábban intézeti elhelyezésnek hívták) gyermekek ügyei is nagyrészt a 
Gyámhivatalnál találhatók. 
Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését fővárosi szinten legnagyobb arányban 
kerületünk előlegezi meg. Sajnos ez az eljárás a végrehajtás elhúzódása miatt olykor hosszabb 
időt vesz igénybe. 
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HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

A Hatósági Osztály feladatkörébe tartoznak a szabálysértési ügyek, hagyatéki ügyek, müködési-
és telepengedélyezési ügyek, temetkezési szolgáltatás engedélyezési ügyek, bejelentés-köteles 
ipari és kereskedelmi tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetési engedélyezéssel, a vásárok, 
piacok engedélyezésével, az üzletszerűen társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység 
nyilvántartásával, a bevásárlóközpontok és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshelyek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, valamint a lakcímrendezési és birtokvédelmi 
ügyek. 

Az idén október 30-ig 1711 hagyatéki, ül. póthagyatéki eljárás, 39 birtokvédelmi eljárás 
indult, valamint 85 esetben indult eljárás a gyámoltak és gondnokoltak vagyonának 
leltározására. A birtokvédelmi ügyek száma a korábbi évekhez képest csökkent, ugyanakkor az 
ügyek bonyolultságát jelzi, hogy 2 esetben szükségessé vált igazságügyi szakértő bevonása az 
eljárásba a tényállás tisztázása és az érdemi döntés meghozatala céljából. Lakcímrendezési 
eljárás az idén-szintén október 30-igbezárólag-287 esetben indult. 

A Szabálysértési hatósági ügyek száma 2009. október 30-ig: 
1. főszámon 2757 db 
2. alszámra 5914 db 
3. gyűjtőszámra 300 db 
4. lefoglalási számra 140 db 

A szabálysértési ügyek jellemzői 
Alapvetően meghatározóak a tulajdon elleni szabálysértések (lopás, rongálás). Számottevően 
nőtt a közoktatási törvényben foglaltak megszegésével kapcsolatos ügyek száma és gyakori az 
ilyen típusú szabálysértések ismételt elkövetése. 
Szintén jelentősen nőtt az önkormányzati rendeletbe ütköző zöldterületi parkolás tilalmának 
megszegése miatti szabálysértés, mely elsősorban a rendőrség, illetve a közterület-felügyeletek 
feljelentése alapján indul. 
A közterületi árusok előállításának száma továbbra is alacsony. A szabálysértőktől elkobzott 
dolgokat az Adóhatóság kezeli. 
A végrehajtás körében továbbra is jelentős számban érkeznek megkeresések közérdekű munka 
átváltoztatása tárgyában, az ilyen ügyekben a KŐKÉRT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft-
vel az együttműködés egyértelműen sikeresnek tekinthető. 

Telepengedélyezési és bejelentés-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos eljáráson belül 
2009. évben (október 30-ig): 

29 esetben tartottunk helyszíni szemlét, 
25 ügyben adtunk ki telepengedélyt, 
3 elutasító határozat született, 
105 telepengedély szűnt meg, 
3 engedély nélkül végzett tevékenységet tiltottunk meg, 
17 telephelyet ellenőriztünk, 
1 eljárási bírságot szabtunk ki, 
39 új bejelentést vettünk nyilvántartásba, 
160 már működő telepet vettünk nyilvántartásba (új jogszabály alapján). 
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A telepengedélyezés rendjében 2009. évben jelentős változás történt tekintettel arra, hogy a 
korábbi szabályozás (80/1999. (VI. 11.) kormányrendelet) helyébe 2009. március 31. napján 
hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) kormányrendelet. Lényeges változás, hogy az 
új rendelet alapján bizonyos, korábban telepengedélyhez kötött tevékenységek a 
továbbiakban csupán bejelentés-kötelessé váltak, míg egyes korábban engedélyköteles ipari 
tevékenység továbbra is telepengedély-köteles maradt, ül. bizonyos korábban 
engedélyköteles tevékenységekre a rendelet hatálya nem terjed ki. A bejelentés-köteles ipari 
tevékenységek esetén a szakhatóságoknak utólagosan kell ellenőriznie a jogszabályi 
feltételeknek való megfelelést. 

Működési engedélyek kiadásával és a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos ügyekben 2009. évben (október 30-ig): 

403 engedély került kiadásra, 
68 engedélyt módosítottunk kérelemre, 
140 működési engedélyt adtunk vissza, 
17 működési engedélyt vontunk vissza, 
7 db kérelmet utasítottunk el, 
3 db kereskedelmi üzletet zárattunk be, 
41 egységnél a nyitvatartási idő került módosításra, 
6 esetben történt zeneszolgáltatás, rendezvény-, szórakoztató játékok, nyerőgépek 
bejelentése és 
150 kereskedelmi üzlet ellenőrzésére került sor. 

A kereskedelmi igazgatás tárgykörében (az ipari tevékenységekhez hasonlóan) átfogó 
változás következett be azzal, hogy 2009. október l-jén új jogszabály lépett hatályba a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet. 
Hatályát vesztő korábbi jogszabály a 133/2007. (VI. 13.) kormányrendelet. Az új rendelet által 
bevezetett egyik legjelentősebb változás, hogy a legtöbb termék kereskedelmi tevékenység 
keretében történő forgalmazása bejelentés-kötelessé vált. Működési engedéllyel rendelkező 
üzlet csupán a rendeletben meghatározott 8 ún. üzletköteles termékkör esetében szükséges. 
Szintén változás, hogy az engedélyek kiadása, ül. a bejelentések nyilvántartásba vétele a 
korábbi üzletkörökkel ellentétben már termékkörökre vonatkozik. A bejelentés-köteles 
kereskedelmi tevékenységek esetében a szakhatóságok a jogszabályi feltételeknek való 
megfelelést a nyilvántartásba vételt követően ellenőrzik. 

Adóhatóság 
A X. kerületben továbbra is helyi adóként az építményadó és telekadó kerül kivetésre. 2010. 
évben a képviselő-testület döntése alapján az építmény- és telekadó vonatkozásában az 
adómértéke változatlan marad a 2009. évi adómértékben. 

Az adózóknak az építmény- és telekadót, valamint a gépjárműadót két egyenlő' részletben, 
minden adóév március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. 
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A nem fizető adózók esetében végrehajtási eljárás keretében az adóhatóság valamennyi 
jogszabályban meghatározott behajtási cselekményt foganatosította. Ezek jellemzően: jövedelem 
letiltás, gépjármű ingó foglalás, gépjármű forgalomból történő kivonása, ingatlanra végrehajtási 
jog bejegyzése, azonnali beszedési megbízás, bírósági végrehajtó közreműködése. 
2009. évben (október 30-ig) az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: 

Építményadó 2.404.879 eFt 
Telekadó 553.827 eFt 
Gépj árműadó 506.314 eFt 
Pótlék, bírság 17.909 eFt 

Az adóbevételek a tervszámokhoz viszonyítva 2009. október 30-ig összességében 89,03%-ban 
teljesültek. 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, SAJTÓTEVÉKENYSÉG, PÁLYÁ
ZATOK, VÉDELMI FELADATOK 

NEMZETKÖZI KAPCSOLA TOK 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot ápol az angliai 
Wolverhampton, a horvát Vinkovci, a romániai Balánbánya városokkal. E kapcsolat keretében 
számos vezetői szintű találkozón, látogatáson, továbbképzésen, illetve kiállításon való részvétel 
történt. 
Továbbra is kiemelt EU integrációs feladatot jelent az URBACT II. program a „Regionális 
irányítás és a leromlással fenyegetett városrészek fenntartható integrált fejlesztése" európai uniós 
pályázaton való közös részvétel (Önkormányzatunk a Pongrác út - Salgótarjáni utca mentén 
fekvő „Pongrác lakótelep" területét jelölte meg a pályázatba bevonni kívánt területként). 

Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
A társaság látja el - előzetes képviselő-testületi döntés alapján - az állami- és helyi ünnepek 
előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. 
A Szent László Napok rendezvénysorozat során koncentráltan követték egymást a kulturális 
események. Testvérvárosi delegációk fogadása, számos gyermek-rendezvény, kirakodóvásár, 
templom- és pincelátogatás színesítette a programot. E rendezvény keretén belül került átadásra: 
a Díszpolgári cím, a Kőbányáért díj, valamint a különböző területen végzett kiváló munkát, 
tevékenységet díjazó kitüntető címek. 
A tavalyi sok panasz és jogos kritika, mely az elmaradt központi augusztus 20-ai rendezvény 
miatt érte az Önkormányzatot, az idén nem ismétlődött meg, hiszen a központi nemzeti ünnep 
megszervezésére és lebonyolítására a képviselő-testület a költségvetés terhére biztosított forrást, 
elfogadva annak programját. 
Az október 23-ai és november 4-i ünnepségsorozat méltó megemlékezésekkel lezajlott. 

SAJTÓ 
A Kőbányai Hírek havi rendszerességgel jelenik meg. A megváltozott külalak, az egyszerűbb 
papírminőség lehetővé tette, hogy az oldalszám növekedjék, így még több hasznos információ 
áll a kerületi lakosok rendelkezésére. Az esetleges panaszok, témajavaslatok, lakossági 
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jelzések a lapkészítők felé továbbításra kerülnek. A lap megjelenéseinek időpontja ebben az 
évben is a képviselő-testületi ülések időpontjához igazodik. 
A Kőbányai Híradó, az ATV-n hetente jelentkező regionális magazin, ebben az évben is 
rendszeresen látható a csatornán. A Szent László Gimnázium tanulói által készített anyagokkal 
együtt változatos adás kerül a lakosság elé. 
A Helyi Téma, a Kőbányai Magazin, a Kőbányai Kilátó, valamint egyéb, elektronikus 
médiumok (TV 10., Rádió 17, Újhegy.hu, Ohegy.hu) munkáját rendszeres programajánló, 
szakmai kéréseikre gyors reagálás, a szakfőosztály illetékesével való kapcsolat gyors felvétele 
segíti. Ugyanez mondható el más, országos médiumokkal kapcsolatban is, legyen az írott vagy 
elektronikus sajtó. 

A www.kőbánya, hu honlapon megjelennek az aktuális, lakosságot közvetlenül érintő, közélettel, 
sporttal, kultúrával, oktatással és az egészségüggyel, testvérvárosainkkal kapcsolatos felhívások, 
tájékoztatók, folyamatos tudósítások a kerületben zajló eseményekről, programokról. 

Az on-line bejelentő felületeket is szívesen használja a kerület lakossága. A konkrét ügyeket 
tartalmazó on-line bejelentések (pl.: parlagfű, elhanyagolt telek, roncsautó stb.), közvetlenül az 
illetékes főosztályra érkeznek. 
A hivatal info@kobanya.hu illetve a kobph@kobanya.hu központi e-mail-címekre általában havi 
5-6 lakossági megkeresés érkezik, melyeket továbbítunk. 

Az önkormányzat honlapján az alábbiakkal bővült a kötelezően kifüggesztendő adatok 
köre: 

• Közbeszerzések 
• Hirdetmények 
• Területrendezési tervek, módosítások dokumentációja 
• Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában álló szervezetek vezetőinek és a 

Felügyelő Bizottságaik elnökeinek és tagjainak juttatásairól 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szerepet vállalt a Szobrok és 
Emlékhelyek létrehozásával megbízott munkacsoport tevékenységében. 

• Az 1956-os emlékhely ebben az évben október 23-ára készült el, így már a 
háromalakos kopjafa kompozíciónál helyezhették el az emlékezés virágait a kerület 
vezetői, a pártok, egyházak, civil szervezetek képviselői, a lakosok. 

• Két alkalommal írt ki a munkacsoport pályázatot az 1848-as emlékhely kialakítására, 
amely eredménytelenül zárult 

• Sor került Litkei József - kerületünkben élt festőművész - emléktáblájának 
felavatására. 

Ebben az évben is kapcsolódott önkormányzatunk az Autómentes Nap rendezvényhez, 
kerékpáros demonstráció, valamint a kerületi általános iskolák részére szervezett sportverseny 
keretében. 

A képviselő-testület támogatásával számos kőbányai művész kapott bemutatkozási, fellépési 
lehetőséget a Monostorapáti Nyári Kavalkád négynapos rendezvényén. 

45 

http://Ohegy.hu
http://www.k�b�nya
mailto:info@kobanya.hu
mailto:kobph@kobanya.hu


KITÜNTETÉSEK A FŐVÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL 

1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesülésével jött létre Budapest. A főváros idén ünnepli 136. 
születésnapját. A hagyományokhoz híven a Főváros Napja alkalmával rendezett ünnepi 
közgyűlésen 2009. november 17-én Demszky Gábor főpolgármester kitüntetéseket adott át 
többek között: 

képviselő-testületünk javaslata alapján a PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT részére 
Budapestért Díj kitüntetést, Budapest és Kőbánya kulturális életének színesebbé tételéért, a >< 
kortárs képzőművészet támogatásáért, a X. kerület és vonzáskörzetének kutatásában játszott 
kiemelkedő szerepéért. 

* * * 

„Fővárosért Emlékzászló" díj kitüntetésben részesült a BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS I 
BÖRTÖN, a fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe 
elismeréseként. 

Papp László Budapest-Sportdíj kitüntetettjei 
l SZEKERES PÁL, többszörös paralimpiai bajnok vívó /Törekvés SE sportolója/, a 

kimagasló sportteljesítménye, jeles olimpiai és paralimpiai szereplése, illetve számos rangos 
hazai, európai és világversenyen elért kiemelkedő eredménye elismeréseként, 

| TÚRI GYÖRGY, a Kőbánya SC mesteredzője, a magyar úszóversenyzésben mesteredzőként 
elért kimagasló teljesítményéért, számos úszótehetség eredményes felkészítésében játszott 
szerepéért. 

NYERTES PÁLYAZATAINKRÓL RÖVIDEN 

A KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése című pályázattal 66.438.576,-Ft-ot nyertünk 
A pályázat célja a Sibrik Miklós úti kerékpárút építése. A projekt elszámolható összes költsége: 
83.048.220,-Ft (ebből az önerő: 16.609.644,-Ft) A pályázati projekt megvalósult, a kerékpárút 
átadásra került. 

A KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása című pályázattal a Fekete István 
Altalános Iskola nyílászáró cseréjére és külső homlokzati hőszigetelésére, valamint a Szervátiusz 
Jenő Altalános Iskola nyílászáró cseréjére 83.995.331,- Ft-ot nyertünk. A projekt elszámolható 
összes költsége: 167.990.662,- Ft (ebből önerő: 83.995.331,- Ft) A pályázati projekt 
megvalósítása 2010. évben kezdődik. 

A KMOP-2008-3.3.4/B Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázattal 42.723.761,- Ft-
ot nyertünk. A pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén, valamint 
kerékpáros oktatási program megvalósítása a pályázatban részt vevő oktatási intézményekben. A 
projekt elszámolható összes költsége: 44.972.380,- Ft (ebből az önerő: 2.248.619,- Ft) A 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 
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TAMOP-3.1.4-08/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben című pályázattal a projekt elszámolható összes költségét - 77.330.229,- Ft-ot 
megnyertük. A pályázat célja: kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat következő intézményeiben: Kápolna Téri Általános 
Iskola, Gépmadár utca 15. Napközi Otthonos Óvoda, Kőbányai út 38. Napközi Otthonos Óvoda, 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, Szent László 
Gimnázium. Megvalósítása folyamatban van. 

Az Önkormányzati Minisztérium rendelete alapján a helyi önkormányzatok fenntartásában 
lévő sportlétesítmények felújításának támogatása című pályázattal 9.000.000,-Ft-ot nyertünk 
a Keresztury Dezső Altalános Iskola tornatermi sportburkolata felújítására. A sportpálya 
felújításra került. 

Az Önkormányzati Minisztérium - Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (ÖLLÉ) 
keretében megvalósuló kisméretű műfüves futsal labdarúgópályák építésének támogatása 
című pályázattal 2.000.000,- Ft-ot nyertünk a Széchenyi István Általános Iskola udvarán 
található 20x40 m-es bitumenes kézilabdapálya felújítása és műfüves kisméretű futsal pálya 
kialakítására. A műfüves futsal pálya elkészült. 

VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATOK 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Védelmi Bizottsága a 2009. 
évben munkáját a vonatkozó törvényekben és kormányrendeletekben előírt követelmények 
szerint végezte. Év közben intézkedési terveit szükség szerint aktualizálta a riasztás, 
kiértesítés, gazdaság-mozgósítás, tömegtájékoztatás, kulturális javak védelme, 
katasztrófaveszély-elhárítás vonatkozásában. 
Törvényben meghatározott feladat a kerület lakosságának védelme és biztonságának 

fenntartása. E feladat ellátásában részt vesz a kerületi polgári védelmi kirendeltség, a 
tűzoltóság, a rendőrség, az ANTSZ, valamint a polgármesteri hivatal e célra kijelölt 
apparátusa. Munkája során jó kapcsolatot alakított ki - a közös feladatok 
végrehajtásának érdekében - a Budapest Fővárosi Védelmi Bizottság Védelmi 
Titkárságával, a Magyar Honvédség Kelet - Magyarországi Hadkiegészítő 
Parancsnokságával, gazdálkodó, - karitatív,- rendvédelmi és számos más szervezettel. 

Képviselő-testületi támogatással a kulturális javak (a kerületben található szobrok, emléktáblák, 
kompozíciók, plasztikák, védett és történeti-városképi épületek) digitális rögzítése és 
katalogizálása folyamatban van. 
Januárban, a hazánk gázellátásában kialakult helyzetre reagálva, a fővárossal összhangban, 
megtette a szükséges intézkedéseket. A krízishelyzetre való tekintettel kérte a kerület 
lakosságát, intézményeit, vállalatait, az energiafogyasztás csökkentésére, rámutatva az 
önkéntes korlátozás lehetséges módszereire. 
A megszűnő MAV Járműjavító felajánlását elfogadva, történeti emlékeiket a helytörténeti 
gyűjtemény számára átvette. 
Kőbánya veszélyeztetettségét a veszélyes anyagok előállítása-, felhasználása-, tárolása és 
szállítása határozza meg. Kerületünk I. veszélyeztetettségi besorolású, ezért minden évben a 
védelmi bizottság feladattervében meghatározza a veszélyes üzemek ellenőrzését. A feladatot a 
megjelölt időpontban elvégezték. (Cantoni Kőbányai Textil Kft., Műgyanta-Dolorac Vegyipari 
Kft., Carbosint Kft., DANONE Kft., ÉGIS Gyógyszergyár Nyit., Hungaropharma Zrt., Lagon-
Finagro Kft. - a Műgyanta-Dolorac Vegyipari Kft. esetében pénzbírság kiszabásával és 
visszaellenőrzéssel kényszerítette az előírások betartását.) 
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Márciusban a Magyar Vöröskereszt 5. régiója kőbányai szervezetének önkéntes felkészítő 
előadás-sorozatot tartott. Az előadások gyakorlati feladattal zárultak. 
Nagy sikert aratott az általános- és középiskolás gyermekek részére rendezett járőrverseny. 
Májusban, veszélyhelyzet kezelési felkészítő tréningen vettek részt a Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Nyrt. (5 fővel), az ÉGIS Gyógyszergyár Nyrt. (7 fővel), az Állami Nyomda 
Nyrt. (3 fővel), a Bajcsy Zsilinszky Kórház (2 fővel), a Hungexpo Zrt. (1 fővel), a Dr. Sztanek 
Endre Alapítvány (2 fővel) munkatársai. Májusban, hasonló felkészítésben részesült 25 kerületi 
intézmény vezetője illetve programfelelőse, akik rendelkeznek katasztrófavédelmi prevenciós 
programmal. 

Az óvóhelyek ellenőrzése megtörtént. Karbantartásuk folyamatos, melyet meghatározott éves 
költségvetés alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lát el. Műszaki állapotuk indokolja számuk 
csökkentését. 
Júliusban hőségriadó volt. A jelzett időben közel 1500 palack víz kiosztásra került, elsősorban 
a gyermekek és idősek védelmében, illetve az ügyeiket intéző állampolgároknak. 
Ezzel egyidőben a Kőbányai Hírek című kerületi lapban, valamint hivatalunk honlapján, 
www.kobbanya.hu-n tájékoztatást adott a hőség elleni védekezésről. 
Szeptemberben megrendeztük a II. Kőbányai Rendvédelmi Napot, a X. kerületi 
Rendőrkapitányság szakmai útmutatásával és a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
közreműködésével. Családok százai látogattak el a rendezvényre, s kerültek közvetlen 
közelségbe a katonákkal, rendőrökkel, tűzoltókkal, mentősökkel, büntetés végrehajtásnál 
dolgozókkal, vámosokkal, polgári védelmi szakemberekkel, az önkormányzat vezetőivel és 
munkatársaival. A visszajelzések azt mutatták, Kőbánya lakosságának igénye van az e fajta 
találkozások rendszeressé tételére. 

Szeptemberben másodszor ült össze a védelmi bizottság, aktualitását az új típusú H1N1 
influenzavírus világjárvánnyá alakulása adta. A kerületi tiszti főorvos tájékoztatta a 
bizottságot az elkészült pandémiás tervről. A védelmi bizottság határozata alapján megalakult a 
bizottság alárendeltségében működő Járványügyi koordinációs csoport, valamennyi 
kulcsfontosságú terület - az önkormányzat szervezési, közoktatási, szociális főosztályvezetői, 
egészségügyi szolgálata, a kerületi ANTSZ, védelmi szakterületet ellátók - képviseletével. A 
tervezés az önkormányzat és intézményei működéséhez szükséges kritikus kapacitás és 
szolgáltatásrendszer fenntartására irányul. Folyamatban van a munkacsoport feladatainak, 
felkészülési és cselekvési terveinek a kidolgozása. Az önkormányzatnak és intézményeinek 
készen kell állniuk a tevékenységeik átszervezésére és az átállásra, a minimálisan szükséges 
és elégséges szolgáltatások folyamatos fenntartására. 

Kőbánya Biztonságáért címmel szakmai nap megrendezésére került sor, a honvédelmi 
igazgatásról, a pandémiás intézkedési feladatokról, veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
balesetekről, egyéni vegyi védelem eszközeiről, veszélyes áru szállításáról, kitelepítés
kimenekítésről, katasztrófák elhárítására való felkészülésről. 

ALAPÍTVÁNYAINK 

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány 
A kuratórium elnöke: Láng Ferenc. Az alapítvány céljai: a környezetfejlesztési feladatok 
ellátásához az önkormányzat önálló anyagi alapjának megteremtése, környezetfejlesztési 
/környezetvédelmi, területrendezési/ programok, kutatások finanszírozása, a környezetkultúra 
hagyományainak, megújítási lehetőségeinek kutatása, kisközösségek környezetfejlesztésére 
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irányuló tevékenységének támogatása, infrastruktúrafejlesztés, aktív területgazdálkodás, 
ingatlangazdálkodás. Az alapítvány idei támogatottai: a Bem József Altalános Iskola, a Zrínyi 
Miklós Gimnázium és az „Ifjúsági tájékoztató környezetünk védelméről" című kiadvány. 

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
A kuratórium elnöke: Matkó Ottó. Az alapítvány célja: az önkormányzat és intézményei, 
bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztonsági és 
bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása. 

Reménysugár Alapítvány 
A kuratórium elnökét, saját kérésére felmentette és új kuratóriumi elnököt még nem választott 
helyére, így az alapítvány jelenleg nem működik. Az alapítvány célja: A kőbányai hátrányos 
helyzetű családok szociális gondjainak átfogó enyhítése. 

Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány 
Kiemelten közhasznú szervezet. A kuratórium elnöke: Fehér László. Az alapítvány céljai: az 
oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, elsődlegesen a nyelvoktatás és a számítástechnika 
területén, a tanítói és tanári továbbképzések támogatása, valamint a kiemelkedő szakmai munkát 
végző pedagógusok elismerése, továbbá a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása 
tanfolyamdíj, vagy ösztöndíj formájában, az oktatással kapcsolatos szabadidős rendezvények 
szervezése, lebonyolítása, a határon túli magyar és kőbányai gyermekek közötti kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése, a kerület kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása, a 
művészeti alkotóközösségek létrejöttének, működésének és bemutatkozásának elősegítése. Olyan 
tevékenységek támogatása, amely a kerület kulturális értékeit más országban színvonalasan 
népszerűsíti, illetve a határon túli magyar művelődési közösségek itthoni bemutatkozását 
elősegíti, és nem utolsó sorban a kerületi kisebbségi kultúrák támogatása, értékeinek 
megismerése. 
Az alapítvány 2009. évben nem tudott támogatást biztosítani, mert nincsenek rendelkezésére álló 
pénzeszközei. 

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
A kuratórium elnöke: Mihályi György. A közalapítvány céljai: Kőbánya tűzvédelmi helyzetének 
javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, a X. ker. 
Tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási 
tevékenységének elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, továbbá 
munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a 
tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett 
tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. 
Az alapítvány 2009. évben támogatást nem biztosított, mivel nem érkezett az alapító okiratába 
foglalt célokat tartalmazó kérelem. 

Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 
A kuratórium elnöke: Hargittai László. Az alapítvány céljai: Kőbánya sportjának, 
sportszervezetei működésének támogatása, az óvodai testnevelés, úszásoktatás, iskolai és 
diáksport, Kőbánya alapfokú versenyrendszere, természetbarát és túramozgalom segítése, az 
utánpótlás-nevelés és a versenysport támogatása, valamint Kőbánya sportolási lehetőségeinek 
bővítése, egészséges életmód kialakításához anyagi segítség nyújtása. 
2009. évben számos sportegyesületet, iskolai, óvodai sportversenyt és hátrányos helyzetű 
sportolót támogatott. 
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1. sz. melléklet 

Összegző statisztikai adatok 

Ügyiratforgalmi adatok 

Megnevezés Nyilvántartásba vett (iktatott) 
ügyek száma 

Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző 1338 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 1354 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 8061 

Főépítész 649 
Szociális és Egészségügyi Főosztály 24779 

Szociális Osztály (Szociális- és Gyámügyek) 20866 

Gyámhatósági feladatok 2160 
Lakásügyek 1665 

Egészségügyi Osztály 88 
Hatósági Főosztály 40715 

Hatósági Osztály 3005 
Igazgatási Osztály 10441 

Talált tárgyak, tolmácsigazolvány, hatósági bizonyítvány 3 

Hagyaték 2466 
Anyakönyv, állampolgársági ügyek 334 

Népességnyilvántartás, adatszolgáltatás 38 
Birtokvédelem 121 

Lakcímrendezés 1154 
Adóhatóság 23153 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1735 

Szervezési Osztály 363 
Személyzeti ügyek (intézményvezetők) 2 

Informatikai Osztály 1370 

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 2866 

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 369 

Közterület-felügyelet 4989 
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/folytatás/ 
Gyámhivatal 8031 
Belső Ellenőrzési Iroda 173 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1446 

Controlling Szervezetfejlesztés Minőségpolitika 16 

Polgármesteri Kabinet 239 
Összesen 96760 

Az igazgatási és ügyfélszolgálati területről néhány kiemelt adat 

Okmányirodai tevékenység 
2009. október 30-ig 

Vezetői engedélyek ügyintézése okmányirodai rendszeren 4116 db 
Vezetői engedélyek ügyintézése iktatott ügyiratban 629 db főszámon 

Útlevél igénylések ügyintézése 2825 db 
Személyazonosító igazolvány ügyintézése 5049 db 
Ügyfélkapu ügyintézése 1001 db 
Mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének ügyintézése 223 db 
Vállalkozói igazolványok ügyintézése 753 db 
Járműigazgatás ügyintézése okmányirodai rendszeren 13564 db 
Járműigazgatás ügyintézése iktatott ügyiratban 5937 db főszámon 

Lakcímről szóló hatósági igazolványok ügyintézése 9926 db 

Ügyfélszolgálat 
2009. október 30-ig 

Átvett beadványok száma 2652 db 
Kompenzációs kérelmek 
- víz-, csatornadíj 
- távfűtési kompenzáció 

1044 db 
969 db 

Talált tárgyak ügyintézése 143 db 
Hatósági bizonyítvány ügyintézése 104 db 
Szakfordító és tolmácsigazolvány ügyintézése 2 db 
Avargyűjtő zsákok kiadása 4050 db 

Pénztári tevékenység /ügyfélszolgálat/ 
2009. október 30-ig 

Postai készpénz átutalási megbízások száma 19350 db 
109.105.995,-Ft értékben 

Illetékbélyeg értékesítés 3.705.000,-Ft értékben 
Tulajdoni lap megrendelés 390 db 
Térképmásolat megrendelés 35 db 
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2. sz. melléklet 

Összehasonlító év végi statisztikai adatok 

Óvoda 
2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 

Férőhelyek száma 2274 2274 2349 
gyermekcsoportok száma 93 93 97 
május 31-ei létszám 2161 2196 2288 

Változás az előző évihez képest +53 +35 +92 

A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az óvodás korosztály létszáma növekedést 
mutat. A megnövekedett óvodáztatási igények indokolták a Kékvirág Óvoda egy óvodai 
csoporttal történő bővítését 2009. szeptember l-jétől. 

Altalános iskola 
Tanév 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
tanulói létszám (év végi adatok) 4783 4647 4476 
osztályok száma 219 200 197 
kerületi átlag: tanuló/csoport 22,33 22,89 22,53 
napközis tanulók száma (fő) 2328 2277 2395 
iskolaotthonos tanulók száma (fő) 191 186 170 
tanulószobás (fő) 196 205 179 
étkező tanuló (fő) 2838 2961 3086 

Az évek óta tartó tanulólétszám-csökkenés üteme és a tanév közbeni fogyás mértéke is 
tovább lassul. A kerület a közoktatásban részt vevő korosztályra előreszámítást végeztetett a 
2006 és 2021 időszakra. Ennek megállapítása szerint a népességfejlődés Kőbányán ebben az 
időszakban 500-1.000 fős tanulói létszámtöbbletet fog jelenteni. Ezért szükséges 
felülvizsgálni az általános iskolai férőhelyeket és azok eloszlását annak érdekében, hogy a 
tanulólétszám növekedése kapcsán szükséges intézkedéseket időben megtehessük. 

Továbbtanulási mutatók az általános iskolákban 
Iskolatípus 2006/2007 2007/2C 08 2008/201 )9 Iskolatípus 

fő % fő % fő % 
gimnázium 227 34,65 159 26,15 169 28,79 
szakközépiskola 329 50,83 329 54,11 316 53,83 
szakmunkásképző 56 8,54 37 6,08 25 4,25 
egyéb szakiskola 43 6,5 78 12,82 77 13,11 
összesen 655 - 603 - 587 -

Az idén végzett nyolcadikosok között - kilenc kivétellel, akik osztályismétlésre kötelezettek -
minden diák továbbtanul. 
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Szent László Gimnázium 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Nappali gimnáziumi tanulók száma 
(fő) 

855 842 860 

Szakképzésben résztvevő tanulók 
száma (fő) 

41 26 0 

Esti okt. tan. létsz. (fő) 233 181 163 
Összesen : 1129 1049 1023 

A statisztikai adatok alapján érzékelhető a gyermek és tanulói létszám csökkenése. 

Étkezési adatok 
2006-
2007. 

% 2007/2008 % 2008-
2009 

% 

Összes tanuló 4779 4600 4476 
ebből étkezik 2870 60,05 2961 63,36 3086 68,94 
ebből ingyenesen 753 26,23 797 26,91 919 20,53 
Kedvezményben 
részesül 

542 18,88 507 17,12 588 13,13 

Az iskolai étkezést átlagosan a tanulók 69%-a igényli. Az intézmények évente írásos 
beszámolót készítenek az étkeztetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. Ez évben többször is sor 
került az étkeztetést végző Pensio 17 Kft.-vei történő egyeztetésre. 

Napközis adatok 
tanév 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009 
Napközis tanulók száma (%) 2310(48,33) 2277 (49,5 %) 2395 (53,5 %) 
Tanulószobások száma (%) 201 (4,2%) 205 ( 4,4 %) 179(3,9%) 
Iskolaotthonos tanulók száma 
(%) 

193 (4,03%) 186(4,04%) 170 (3,7 %) 

Egész napos ellátás összesen 2704 (56,58%) 2668 ( 58 %) 2744 (61,3 %) 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a kerület iskoláiban összességében növekedett azoknak a 
tanulóknak a száma, akik az egész napos nevelést igénylik. 

Óvodai gyermekvédelem 
2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. Változás az 

előző évhez 
viszonyítva 

Veszélyeztetettek 
száma 

131 141 137 -4 

Hátrányos 
helyzetűek száma 

515 529 550 +21 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a veszélyeztettetek száma 4 fővel csökkent, ugyanakkor 
a hátrányos helyzetűek száma 21 fővel nőtt, ez a szám kerületi szinten évek óta emelkedik. 
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A kerület valamennyi oktatási intézményében biztosított a gyermekvédelmi munka személyi 
feltétele, a gyermekvédelmi felelősök együttműködése a Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos. 

A tanulók gyermekvédelemmel kapcsolatos statisztikai adatokat az alábbi tábla mutatja: 
tanév 2004-

2005. 
2005-
2006. 

2006-2007. 2007-2008. 2008-2009. 

Veszélyeztetett tanulók 
száma 

1221 1116 1019 969 848 

Javító vizsgára utalt 75 
6,1% 

116 
10,39% 

86 
8.43% 

98 
10,11% 

65 
7,66% 

Évismétlő 42 
3,4% 

40 
3.6% 

46 
4,51% 

41 
4,23 % 

28 
3,30% 

Napközis tábort igénybe 
vevő 

98 
8% 

69 
6,2% 

55 
5,39% 

51 
5,26 % 

60 
7,07% 

Nevelési Tanácsadóba 
vizsgálatra javasolt 

151 
12,4% 

194 
17,4% 

144 
14,13% 

170 
17,54% 

183 
21,58 

Szakértői Bizottság elé 
vizsgálatra javasolt. 

15 
1,2% 

25 
2,2% 

16 
1,5% 

32 
3,3 % 

17 
2,0 % 

Gyermekjóléti 
Szolgálathoz jelezve 

89 
7,3% 

94 
8,4% 

108 
10,5% 

147 
15,17% 

97 
11,43% 

Egyéb iskolai táborban 
vett részt 

157 
12,9% 

220 
19,7% 

176 
17,27% 

116 
11,97% 

213 
25,11 

Sajnálattal állapíthatjuk meg a táblázat adatait elemezve, hogy a veszélyeztetett tanulók 
bevonása a nyári napközis táborba évről évre csökkenő tendenciát mutat, viszont örvendetes, 
hogy az egyéb iskolai táborokban számarányuk megduplázódott az előző évihez képest. Az 
idén végre sikerült megtörni azt a negatív tendenciát, mely a bukások arányának növekedését 
jelentette a veszélyeztetettek között. Ebben az évben, ha kis mértékben is, de kedvező változás -
csökkenés - mutatkozik e területen. 

Az évismétlő tanulók 62%-a még mindig a veszélyeztetett tanulók közül kerül ki ( ez az arány az 
előző évhez képest lényeges csökkenést mutat). A javító vizsgára bukott veszélyeztetett tanulók 
aránya a bukott tanulókon belül 89,09%-ról 69,14%-ra csökkent. Ennek okait minden 
intézménynek tanév kezdetekor szükséges megvizsgálnia, a megkezdett jó gyakorlatot tovább 
kell folytatnia. 
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3. sz. melléklet 

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

Kőbányán továbbra is 9 kisebbségi önkormányzat működik: a bolgár, cigány, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, román és a ruszin. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat - a törvényi kötelezettségének eleget téve - térítésmentesen biztosítja a kőbányai 
kisebbségi önkormányzatok részére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házát (Ihász u. 26.). és 
jelenleg még a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat részére a Bp., X. Kada u. 120. szám 
alatti klubhelyiséget. 

Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Szakács Ferencné 
2009. szeptember 11-én rendezték meg a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában a Bolgár 
Hagyományőrző Kulturális Est rendezvényt, melyhez támogatást kaptak a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól. 

Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Gergely Károlyné 
Támogatta a Széchenyi István Általános Iskolában - gyermekek számára - rendezett farsangi 
bált, továbbá a Cigány vers- és prózamondó verseny helyezettjei, valamint a hátrányos helyzetű 
kőbányai általános iskolások részére hajókirándulást szervezett Visegrádra. A Budapesti 
Fegyház és Börtönben az elítéltek hozzátartozóinak tartandó „Anyák Napja" megrendezéséhez, 
az elkészítendő ajándéktárgyakhoz alapanyagokat és kézműves eszközöket vásárolt, valamint 
támogatta a „Juniális" rendezvényt cigányzenész felkérésével. A cigány származású fiatalok 
neveléséről, felzárkóztatásáról és szakképzéséről szóló - hagyományos cigány ételekből álló 
ételkóstolóval egybekötött - tanácskozást tartott a Wesley János Általános Iskola és 
Szakmunkásképző pedagógusaival. S nem utolsó sorban tanulmányi kirándulást szervezett a 
kőbányai cigány származású gyermekek részére Egerbe és Szilvásváradra. 

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Dömötör Atina 
Képviselői részt vettek a kerületi 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
kulturális megemlékezésen és koszorúzáson. Március 28-án a Görög Szabadságharc Nemzeti 
Ünnepe alkalmából rendezett kulturális esten közreműködött a Kőbányai Görög Ifjúsági 
Táncegyüttes is. Kirándulást szerveztek a Görög Klub rendezvényeire, foglalkozásaira járó 
kőbányai görög származású gyermekek és nyugdíjasok részére Győr és Győr-Gyirmót 
nevezetességei megtekintése céljából. Hagyományőrző Görög Kulturális Estet rendeztek a 
Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban. Részt vettek az Erzsébet téri Kulturális 
Központban megrendezett Evros koncerten, a Görög Országos Önkormányzat által Beloiannisz 
faluban rendezett központi ünnepségen. Augusztus 22-én meghallgatták a Konstantinápolyi 
Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarhátusának Szt. Hierotosz és Szt. István 
kápolnájában és a Beloiannisz templomban az isteni liturgiát. 
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Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat - elnöke.Filipovics Máté 
2003 óta testvérvárosi kapcsolatot ápolnak a horvátországi Vinkovci várossal, s folyamatos a 
nemzetiségi kulturális kapcsolat sport, képzőművészet, helyi rendezvények látogatása terén. 
Vinkovci város Szent Euzebiusz és Polion templomában a Szent László Plébániatemplom 
Vegyeskara nagysikerű koncertet adott. Kölcsönös képzőművészeti kiállítások megrendezésére 
és városi vezetők látogatásaira is sor került. Kiemelést érdemel a 44.Vinkovci Őszi Napok 
rendezvényei, melyen a horvátországi város valamennyi testvérvárosának delegációja 
képviseltette magát. 
Június 13-án a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közösen megrendezték a Horvát Óvoda, 
Altalános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tornatermében a Kispályás Labdarúgó Találkozót. 
Ezt a rendezvényt már 3. alkalommal szentelték Páncsity István emlékének. 11. alkalommal 
rendezte meg a Horvát Tavaszköszöntő Program keretében a Kőbányai Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat dr. Ispánovity János bunyevác származású amatőr szobrászművész kiállítását. 
Fellépett a Horvát Hagyományőrző Egyesület Táncegyüttese, melyet a Tököli Prekovác Zenekar 
kísért. Az Ercsiben megrendezett „Falunap"-on és nemzetiségi felvonuláson nagy sikerrel lépett 
fel a Horvát Hagyományőrző Egyesület Táncegyüttese. 2009. november 27-én Őszi Horvát 
Hagyományőrző Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kulturális 
műsorban közreműködnek a horvátországi Velika város Táncegyüttese, a Horvát 
Hagyományőrző Egyesület Táncegyüttese, melyet a Tököli Prekovác Zenekar kísért, a kedvelt és 
ismert horvát népdalok előadásával. A program további részeként rövid zenés-irodalmi műsort 
hallhattak a résztvevők a Horvát Altalános Iskola diákjaitól. 

Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Wygocki Richárd 
Nizalowski Ernő, a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese 94. 
születésnapja alkalmából ünnepségre és a róla szóló „Szeptember katonája" címmel megjelent" 
könyvbemutatóra került sor a Lengyel Házban. Június 27-én az Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat Magyarországi Lengyelség Napja rendezvénye a Szent László Napi 
programsorozat keretében az Óhegy parkban került megrendezésre. A program szentmisével 
kezdődött, a „Szent László" és a „Magyarországi Lengyelekért" díjak átadásával folytatódott. 
Kiállítások megnyitójára és kerekasztal-beszélgetésre is sor került az Óhegy parki sátorban. A 
színpadon magyarországi és lengyelországi együttesek szerepeltek. A Lengyel Intézetben 
könyvbemutatót és vitaestet tartott Dr. Kapronczay Károly történész, a Kőbányai Lengyel 
Kisebbségi Önkormányzat képviselője. Rendszeres résztvevői a kisebbségi egyesületek 
rendezvényeinek. A Kőbányán élő lengyel származású lakosokon kívül Budapesten és az 
agglomerációban élő lengyelek is nagy számban látogatják a Plébánia szentmiséit, hitéleti 
valamint kulturális programjait, melyek gazdagodtak a négy éve alakult Szent Kinga Kórussal. A 
külföldön élő lengyel kórusok fesztiválján vett részt egyházzenei programmal Koszalyn 
városában. 

Kőbányai Német Önkormányzat elnöke: Inguszné dr. Barabás Rita 
A Budapesti Kongresszusi Központban részt vett a Magyarországi Német Önkormányzatok 
Napja alkalmából az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett ünnepélyes 
gálaműsoron és díjátadáson. Januártól három csoportban folytatódott a hagyományőrző német 
nyelvi klub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Sor került a német szépkiejtési 
verseny megrendezésére a Széchenyi István Általános Iskolában. Szeptembertől 2 kezdő és 2 
haladó csoport kezdte meg az új tanévet. Segítséget nyújtanak abban, hogy a Széchenyi István 
Altalános Iskolának legyen egy szintén német-magyar két tannyelvű általános iskola 
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testvériskolája. Decemberben rendezik meg a kőbányai német származású képzőművészek 
kiállítását a Pataky Művelődési Központban. 

Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Bacsa Gyula 
2001 óta folyamatosan működik az Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkör, melynek célja az 
általános iskolás gyermekek érdeklődésének felkeltése az örmény kultúra és hagyományok iránt. 
Tanulmányi kirándulást szerveztek Szegedre, a szakkörbe járó gyermekek részvételével. A 
rendezvényen kulturális együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Szegedi Örmény 
Önkormányzattal. Karácsonyra „Karácsonyi mesék" címmel kifestő könyvet készít a Szegedi 
Örmény Önkormányzat, amelyhez a kőbányai gyermekektől is illusztrációkat kértek. Április 20-
án rendezték meg a Genocídium emlékestet, az örmény genocídium 94. évfordulójáról. Az 
előadást Kabdebó János fotóművész kiállításának megnyitó ünnepsége követte. Szeptember 10-
én Hagyományőrző Kulturális Estet és Gasztronómiai bemutatót rendeztek az örmény 
függetlenség 18. évfordulójának alkalmából. Avanesian Alex, az Európai Örmények Szövetsége 
elnökének előadását hallhatta a közönség Örményország történelméről, függetlenné válásáról. 
Megtekinthették Dr. Tóth Rózsa grafikusművész, a Dél-magyarországi Örmény Kulturális 
Egyesület elnökének képkiállítását. 

Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Gherghel Severianné 
Részt vettek a Kossuth-Balcescu szimpóziumon és a Kossuth szobor koszorúzásán. A 
szimpóziumon dr. Lucián Nastasa történész és dr. Miskolczy Ambrus történész magyar és román 
nyelvű előadását hallgathatta meg az érdeklődő közönség. Az előadásokat a Németországból 
érkezett román származású Gyuris Adalbert szobrászművész fametszet kiállításának megnyitó 
ünnepsége követte. November 14-én a Pataky Művelődési Központban rendezték meg a Román 
Hagyományőrző Kulturális Estet. 

Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat - elnöke: Török Tibor 
Az idén is folytatták a Hagyományőrző Ruszin Nyelvi Klubot a Kisebbségek és Civil 
Szervezetek Házában. Farsangot szerveztek a kőbányai ruszin gyermekek részére. Részt vettek a 
Vácott hagyományosan megrendezésre kerülő Ruszin Nemzeti Ünnepen. A 10. alkalommal 
megrendezett esemény célja a ruszin kultúra és a görög-katolikus hithez való kötődés erősítése. 
A XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválja című rendezvényen képviselték a Kőbányai Ruszin 
képviselő-testületet. Hortobágy volt a Hagyományőrző Ruszin Tábor helyszíne, nyelvi, 
kézműves és sportfoglalkozásokkal. 
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Tisztelt Választópolgárok! 

A közelgő országgyűlési, majd önkormányzati választásokra való felkészüléshez várjuk az Önök 
segítségét is. A 2010. évi választások alkalmával a szavazatszámláló bizottság munkájában 
mindenki csak a lakóhelye szerinti választókerületben tölthet be tisztséget. Egyes 
választókerületekben (4-es, 5-ös, 9-es és 14-es) azonban a bizottságok létszáma nem teljes. 
Várjuk párton kívüli választópolgárok jelentkezését az alább jelzett önkormányzati egyéni 
választókerületekből (telefonon: Szervezési Osztály 4338-233-as közvetlen számán). 

4. önkormányzati e gyéni választókerület címjegyzéke 
választókerület || szavazókör cím 

4 15 Balkán u. 4-18-ig páros 

4 16 Bihari u. l/a-5/d-ig páratlan 

4 15 Bihari u. 2-8/c-ig páros 

4 15 Ceglédi u. 1-3. (Bihari u. 2.) 

4 15 Fertő u. 1. 

4 17 Kékvirág u. 2-16. és 5-15-ig 

4 16 Kékvirág u. 3. 

4 15 Könyves Kálmán körút 17-25-ig páratlan 

4 15 Népliget 38442/2 

4 18 Somfa köz 2-12-ig páros 

4 18 Somfa köz 9-15-ig páratlan 

4 19 Szárnyas u. 2-12/c-ig páros 

4 15 Üllői út 106-116. 

4 16 Üllői út 120-122-ig páros 

4 17 Üllői út 124 

4 19 Üllői út 126-130-ig páros 

4 16 Zágrábi u. 1-3-ig páratlan 

4 18 Zágrábi u. 7-9-ig és 10. 

4 19 Zágrábi u. 11. 

4 17 Zágrábi köz 9. 

5 . önkormányzati egyéni választókerület címjegyzéke 
választókerület | szavazókör cím 

5 21 Árpa u. 4-24-ig páros 

5 21 Balkán u. 3/a - 3/c 

5 21 Barabás u. 22-36-ig és 21-37-ig 

5 21 Belényes u. 4-8-ig és 3-9-ig 

5 21 Bihari u. 10-14/d és 7-33-ig 

5 22 Bihari u. 16. 

5 21 Ceglédi u. 15-19-ig 

5 23 Csákó köz 5-13 és 6-14-ig 

5 21 Derecskéi u. 4-10-ig és 5-7-ig 

5 23 Dobau. teljes 

5 21 Érsemlyéni u. 4-16-ig és 1-9-ig 

5 21 Fertő u. 3- 9-ig és 14. 
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5 21 Fogadó u. teljes 

5 21 Fokos u. 6-14-igés 1-13-ig 

5 21 Gémű. 14. és 3-7-ig 

5 23 Gép u. 9-17 

5 22 Gép u. 7. 

5 21 Hajlék u. 4-14-igés 3-1 l-ig 

5 22 Hargita sétány 1,2,3,8 

5 22 Horog u. 1-3/b. 

5 21 Horog u. 18-22-ig 

5 21 Jegenye u. teljes 

5 23 Kisbacon u. teljes 

5 22 Kismartoni u. 4. 

5 23 Kistorony Park 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5 22 Kőbányai út 38-54-ig páros 

5 22 Kőbányai út 43-67-ig páratlan 

5 20 Kőéru. l/a-5 

5 21 Lencse u. 8. és 1-9-ig 

5 23 Luca köz 1- 7-ig és 2- 6-ig 

5 21 Makku. 2-12-ig páros 

5 22 Mázsa tér l/a - 1/c 

5 21 Mázsa tér 5 és 7-9 

5 21 Mázsa u. 4, 5, 7. 

5 22 Mázsa u. 14-16/c páros 

5 22 Monoriu. 6-12. 

5 22 Monori u. 9-19-ig páratlan 

5 22 Nyerő u. 1 és 2 

5 23 Nyerő u. 4-10-ig és 3- 9-ig 

5 22 Platán sor 3-23 és 4-24 

5 22 Pongrác köz 1-11 páratlan 

5 23 Pongráczút 15-16, 17/A,B,F 

5 21 Somfa u. 2-12/b-ig és 5/b-15-ig 

5 22 Szalonka köz 2-40 és 3-19 

5 23 Szalonka köz 1- 3-ig 

5 21 Szállás u. 2-28-ig és 7-17-ig 

5 22 Szállás u. 32-36 páros 

5 20 Szárnyas u. 14-22/c-ig és 3. 

5 20 Száva u. 2-2/d-ig és 1-3. 

5 21 Száva u. 8-26-ig páros és 38315/45 

5 21 Teherkocsi u. 10. és 11. 

5 20 Üllői út 134-138-ig páros 

5 21 Vajda Péter u. 38442 és 38442/2 

5 22 Vaskő u. teljes 

5 23 Vasláb u. teljes 

5 23 Vécs köz teljes 

5 22 Vika köz 4. Pékh z 

5 23 Vikaköz 1- 9-ig 

5 20 Zágrábi u. 13-19-ig páratlan 
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9. önkormányzati egyéni választókerület címjegyzéke 
választókerület szavazókör cím 

9 40 Algyógyi u. 8. 

9 41 Dér u. 2-28 

9 39 Fehér út 20. 

9 41 Gitár u. 3-19-ig páratlan 

9 41 Gitár u. 4-20-ig páros 

9 40 Gitár u. 21-29-ig páratlan 

9 40 Gitár u. 32-36. páros 

9 39 Gitár u. 26. 

9 40 Gránátos u. 2 

9 38 Harmat köz 3-9-ig páratlan 

9 38 Harmat köz 4-8/b-ig páros 

9 38 Harmat u. 14-26/b-ig páros 

9 41 Harmat u. 27-69/c. páratlan 

9 39 Harmat u. 34-42-ig páros 

9 41 Harmat u. 42-66-ig 

9 44 Harmat u. 80-82-ig 

9 39 Ihász köz 2-8-ig 

9 41 Ihász u. 27-29. 

9 39 Jászberényi út 1-13/c-ig páratlan 

9 40 Jászberényi út 29- 49. 41007,40988 24-92-ig páros 

9 44 Kadau. 116-140/b-ig 

9 44 Kéknyelű u. 4-14-ig és 3-1 l-ig 

9 40 Kocka u. 4-10-ig páros 

9 41 Kőér köz teljes 

9 41 Köéru. 23-37. (1026-1027-es épület) 

9 38 Körösi Csorna Sándor út 53 

9 39 Maglódi út 5-15-ig páratlan 

9 40 Maglódi út 6-14-ig páros 

9 40 Maglódi út 23-5 l-ig páratlan 

9 38 Maláta köz teljes 

9 38 Maláta u. 1-33. 

9 39 Maláta u. 2-14-ig páros 

9 41 Mádi köz 4-12-ig és 3-9-ig 

9 38 Mádi u. 4-16-ig és 9-2l-ig 

9 41 Mádi u. 51-69-ig páratlan 

9 39 Mádi u. 54-58-ig páros 

9 40 Mádi u. 60-70-ig páros 

9 44 Mádiu. 100-110-ig páros 

9 44 Mádi u. 103-115-ig páratlan 

9 38 Nyitrau. 4-22-ig és 1-17/b-ig 

9 41 Olajliget köz 3. és 4-10 

9 41 Olajliget u. 2-54-ig páros 

9 41 Óhegy u. 4-6. 

9 41 Őzláb u. 2-72-ig és 5-2 l-ig 

9 40 Porcelán u. teljes 
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9 40 Sörgyár u. 2-48-ig páros 

9 39 Sörgyár u. 3-25 páratlan 

9 40 Sörgyár u. 27-31. páratlan 

9 44 Sörgyár u. 47-51. páratlan 

9 44 Sörös u. 4-8-ig és l-l l-ig 

9 40 Tárna u. 2-10-igés 1-3-ig 

9 41 Téglavető köz 2-10-ig és 1-9-ig 

9 41 Téglavető u. 1-5. és 2-18. 

9 40 Téglavető u. 24-34-ig páros 

9 40 Tűzálló köz teljes 

14. önkormányzati egyéni választókerület címjegyzéke 
választókerület szavazókör cím 

14 64 Bányató u. 2-10-ig páros 

14 65 Bányató u. 12-14-ig páros 

14 50 Gergely u. 85-85/aés 114-118-ig 

14 66 Gőzmozdony u. 2, 4. 

14 67 Gőzmozdony u. 6-20-ig és 1-3-ig 

14 50 Gyömrőiút 56-104 

14 50 Gyömrői út 63-87 

14 64 Lenfonó u. 2- 8. páros 

14 65 Lenfonó u. 10-16-ig páros 

14 50 Noszlopy u. 5-17. 

14 66 Oltó u. 2-8-ig páros 

14 66 Oltó u. 10-16-ig páros 

14 50 Sibrik Miklós út 8-32-ig páros 

14 65 Szövőszék u. 14-20. páros 

14 50 Vasgyár u. 1, 12 

14 50 Vaspálya u. 56-58-ig és 55/a-57-ig 

Köszönjük segítségüket! 

A képviselő-testület ülései (napirend, jegyzőkönyv, határozat) nyomon követhetők az 
Önkormányzat honlapján is a www.kőbánya.hu címen, az Önkormányzat / Testületi ülések link 
alatt. Az önkormányzati rendeletek pedig az Önkormányzat / Rendeletek linkre kattintva 
tekinthetők meg. 
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Fontosabb adatok 

Polgármesteri Hivatal központi telefonszáma: 4338-100 
központi faxszáma: 4338-230 
e-mail címe: info@kobanya.hu 
panaszbejelentés e-mailben: beielentes@kobanya.hu 
honlapcíme: www.kobanya.hu 

Polgármesteri Hivatal 

Főépület: 1102 Bp., Szent László tér 29. 

Adóhatóság, Gyámhivatal, Közterület-felügyelet, Oktatási és Közművelődési 
Főosztály : 1102 Bánya u. 35. 

Controlling, Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztálya, Szabálysértési ^ ^ ^ ^ 
Hatóság, Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Főosztály: 1105 Szent László tér 16. 
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya: 1105 Ihász u. 24. 

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13.30-17.30 — 8.00-16.00 — 8.00-11.30 

O k m á n y i r o d a (1102 Bp. Szent László tér 2-4.) 

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

12.30-17.30 8.30-13.00 8.30-16.00 12.30-15.30 8.30-13.00 

Ügyfélszolgálat (1102 Bp. Szent László tér 4.) 

ÜGYFÉLFOGADÁS 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.30-17.30 8.30-15.30 8.00-16.00 8.00-15.30 8.00-13.00 
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Jegyzet 
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