
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Környezetvédelmi Program kétéves beszámolójáról, 

valamint a 2012. évi intézkedési tervről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A környezeti állapot és a környezeti hatások értékelésével kapcsolatban kerületünk első 
Környezetvédelmi Programja a 2003. évben készült el, amelyet a Képviselő-testület 922/2003. (V. 
15.) határozatával hagyott jóvá. 

Az Országgyűlés a 96/2009. (XII. 9.) határozatával fogadta el a 2009-2014. közötti időszakra szóló 
Nemzeti Környezetvédelmi Programot, amely az addigi programpontokhoz képest új célkitűzéseket 
fogalmaz meg. Ennek alapján a Fővárosi Környezetvédelmi Programban, a Közép-Magyarországi 
Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervében és a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Programban 
szereplő, a többi kerülettel közösen végrehajtandó feladatok, valamint a 200 3. évtől kezdődően 
végzett tevékenységek figyelembevételével 2009-ben készült el a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2009-2014. évekre" című dokumentum. A 
program készítése során megtörtént a kerület környezeti állapotának ismételt felmérése, értékelése, 
az előző programban szereplő célok megvalósulásának felülvizsgálata, valamint meghatározásra 
kerültek új, a 2009-2014. évekre vonatkozó programfeladatok, illetve rövid, közép és hosszú távú 
intézkedési tervvázlatok 

A törvényi előírásoknak megfelelően az új Környezetvédelmi Program tervezetét az illetékes 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ, 
valamint a Körzeti Földhivatal is véleményezte. A szakhatóságok állásfoglalásait figyelembe véve a 
programot a Képviselő-testület 1900/2010. (VIII. 26.) határozatával azzal a kikötéssel fogadta el, 
hogy az abban foglaltakat kétévente felül kell vizsgálni. 

Ennek a kötelezettségnek eleget téve a programpontokkal összhangban elkészült a 2010. és 2011. 
években elvégzett feladatokról és azok költségeiről szóló beszámoló (2. melléklet), valamint a 
2012-ben várható és tervezett feladatokat tartalmazó intézkedési terv (3. melléklet), amelyek jelen 
előterjesztés mellékletét képezik. 
A programok kialakításánál figyelembe vételre került a Budapest Főváros Környezeti Programjának 
2011-2016. időszakra szóló tervezete is. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2012. évi intézkedési terv megvalósításának eredményeként a kerület környezeti és természeti 
állapota a 2009-2014. évi környezetvédelmi programban előírtaknak megfelelően javulni fog. A 
feladatok pénzügyi fedezetét a 2012. évi önkormányzati költségvetés tartalmazza. Az intézkedési 
tervben rögzítésre kerültek azok a feladatok is, amelyek nem igényelnek költségvetési forrást. 



III. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. március 8. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) határozata 

a Környezetvédelmi Program kétéves beszámolójáról, 

valamint a 2012. évi intézkedési tervről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 
Program kétéves beszámolóját az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi környezetvédelmi intézkedési tervét az előterjesztés 3. melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. december 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KŐKERT Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 



Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 
kétéves felülvizsgálata, beszámolója 

l.~~~\~ 
(~L C:__\c.x\)-\-(At-k_~ 

A beszámoló szerkezete megfelel a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre" c1mu 
dokumentációban szereplő "5.15. Környezetvédelmi Program (2009-2014) pontjainak összefoglalása" című fejezetben foglaltaknak Jelen beszámolóban 
szereplő sorszámok megegyeznek a fejezet sorszámaivaL A felülvizsgálat során megjelenítettünk olyan feladatokat is, amelyek nem igényeltek pénzügyi 
ráfordításokat. 

A varégetési rendelet 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Szmogriadó esetén a helyi tájékoztatás 
biztosítása 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

A környezetvédelmi felügyelőséggel 
egyeztetve a légszennyező pontforrások 
folyamatos aktualizálása 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

A Képviselő-testület az avar és kerti nyesedék égetéséről, valamint a háztartási 
tevékenységgel okozott levegőszennyezés szabályairól megalkotta a 27/2009. (IX. 25.) 
önkormányzati rendeletet, azonban ezt törvénymódosítás miatt 2010. május 21-én hatályon 
kívül kellett helyezni. 2010. március l. napjától Budapest területén a Fővárosi Közgyűlés 
feladatkörébe tartozik az egységes szabályozás: hatályba lépett Budapest Főváros 

szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet, mely 2011. december l-
az avar- és kerti hulladékok 

A kétéves időszakban a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt szmogriadó 
fokozatok közül a tájékoztatási fokozat került elrendelésre több alkalommal, melyről 

folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszternek a 3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás 2. §-a 
értelmében a KDV Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 
üzemeltetőkről - akik helyhez kötött légszennyező pontforrással rendelkeznek - minden 
évben tájékoztatja a telephely szerint illetékes polgármestert. A rendelkezés alapján 
megkértük a kerületi helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek adatait, 
valamint a kibocsátott légszennyező anyagok körét a FelügyelőségtőL Az elkészült listáról a 
KEKÖBI részére tájékoztatást adtunk. 



Rákos-patak menti területen folytatott 
kábelégetések felszámolása 

Felső-rákosi réteken fokozottabb 
ellenőrzés a Polgárőrség bevonásával 

Felelős: - érintett Irodák 
- Polgárőrség 

- Mezőőrség 

Az Onkormányzathoz tartozó 
épületekben a vízhasználat csökkentési 
lehetőségeinek felmérése, és a 
takarékos vízhasználat érdekében 
intézkedések megtétele 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Kőbánya Gergely közparkban 
monitoring kutak 

Felelős: - egykori Kőbánya-Gergely 
Ingatlanfejlesztő Kft. 

Zrt. 
Ivóvíz kutak kihelyezése parkok, 
játszóterek területén 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
- KÖKERT Kft. 

2010-ben: 
112 OOO 

2011-ben. 
2 250 OOO 
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KEOP pályázat benyújtására, illetve az ehhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére a Fővárosi Önkormányzatnak volt lehetősége, melyet 2010. évtől többször 
jeleztünk feléjük. 

2011. év elején a Képviselő-testületi döntés alapján jött létre megállapodás a Wolf 
Polgárőrséggel, akik a Felső-rákosi réteken folyamatosan ellenőrzéseket tartanak. 
A XVL és XVII. kerület által létrehozott mezőőri társuláshoz Kőbánya 2011. májusban 
csatlakozott. Legutóbb pedig a XVIII. kerülettel bővült tovább a dél-pesti összefogás, az 
együttműködésről szóló megállapodást 2011. június 15-én írták alá az érintett kerületek. A 
mezőőri szolgálat a leggyakrabban az illegális hulladéklerakás, az engedély nélküli 

+<>rn-o~rn,J..--.... .s~ és a kábelé2:etések ellen léoett fel. 
Az önkormányzati intézményekben a vízhasználat csökkentési lehetőségeinek felmérése 
2010-ben megtörtént, melynek eredményeként 88 db adagolókapszula és 17 db zuhanyvíz
adagoló került felszerelésre az alábbi intézményekben: 

Kisebbségek háza, 
Tan uszoda, 
Szivárvány Bölcsőde, 
Kincskeresők Óvoda, 
Janikovszky Éva Általános Iskola 

A 20 ll. évben további intézménveknél ada2:olók felszerelésére nem került sor. 
A kétéves időszakban a terület manitoring vizsgálata negyedévenként megtörtént, melynek 
eredményeit a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az illetékes KDV Felügyelőség felé, valamint 
tájékoztatás céljából az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport felé megküldte. 
2010-ben megtörtént az un. övárok szükséges tisztítása, kotrása is. A közel 260 OOO m2 

terület fűvágása (parlagfűirtása is) többszöri alkalommal megtörtént. 20 ll-ben 
elszívó rendszer és é2:ető felúiítása. 

A Bizottság 66/2011. (Ill. 31.) határozatában felkérte a Kőkert Kft. ügyvezetőjét, hogy az 
alábbi területeken ivókút kihelyezéséről gondoskodjon: 

Mádi utca- Harmat köz között lévő játszótéren, 
volt Vadaspark területén, 
Gyalog u. - Fagyal u. - Szegély u. találkozásánál lévő játszótéren, 
Kőrösi Csoma sétányon. 

2011-ben a 4 db új ivókút telepítése és l db ivókút cseréje (Gyakorló utca 2. sz. háznállévő 
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Locsolókút engedélyezése 

Medveszőlő utcai parkoló melletti 
vízelvezetés 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése 

Hálós térburkolatok kialakítása 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 

Faültetés a Környezetvédelmi Alapból 
Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, egykori 
V árasüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály és 
KŐKERTKft. 

Száraz fák felmérése alapján kivágásuk 

n-.",,,::li.'7P.1-- és 

2011-ben: 
4 OOO OOO 

2011-ben: 
5 OOO OOO 

2010-ben: 
27 586 543 

2011-ben: 
7 717 038 

2010-ben: 
2 383 438 
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Az 500 m.j /év értéket meg nem haladó felszín alóli vízkitermelés esetében a kerületi jegyző 
jár el. A kétéves időszakban mindösszesen egy engedélyezési eljárás folyt le: a Xellia 
Gyógyszervegyészeti Kft. Szállás utca 3. szám alatti telephelyén l db talajvizet termelő 
locsolókút létesítésére 2010. október 29-én 

20 ll. évben a kivitelezés során a Rákosvölgyi utcában ki építésre került 40 fm gerincvezeték 
és l db felszín feletti tűzcsap. 

2011. évben a feladat elvégzése során megtörtént: 
l. Lejtési viszonyok kialakítása, 
2. Vízelvezető folyóka építése, 
3. Közcsatornára csatlakozás kiépítése és átadása üzemeltetésre a Fővárosi Csatornázási 

Műveknek 

20 ll-ben megépült ll O fm beton szegélyfolyó ka, 51 fm közcsatorna csatlakozás, 2 db 
víznyelő akna. A kiépített vízelvezetési rendszert a Fővárosi Csatornázási Művek 

üzemeltetésre átvette. 

A hálós térburkolatok használata egyre inkább elterjedt, esztétikai szempontból is 
támogatandó. Az építési- és használatbavételi engedélyezési eljárások során benyújtott 
tervek alapján azonban minden esetben tájékoztatjuk az engedélyest, hogy zöldfelületi 
számításba nem számolható be. 

20 l O. évben az egykori V árasüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által 
megkötött szerződés alapján 756 db fa és 3214 db cserje került elültetésre a 
Környezetvédelmi Alapból 3 éves fenntartással együtt. A 2011. évi fenntartási költség: 3 
017 038 forint volt. 
Továbbá a 207/2011. (X. 13.) KEKÖBI határozat alapján a 4 700 OOO Ft összegben 
megrendelt fák elültetése a Városközpontban megkezdődött és a Cserkesz utcában 2012. 
tavaszán feieződik be. 
Az egykori Környezetvédelmi Osztály felmérése alapján 2010-ben a fakivágások 
megtörténtek 
20 ll. évben 207 db száraz fa kivágása. tuskók kiszedése illetve visszamarása történt 

3 



Közlekedéshatósági Csoport, 
KÖKERT Kft., egykori 
Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 
"Ültess fát a jövőnek staféta!" akció 
folytatása, Fásítási Program iskolák és 
óvodák részére 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
2010. évben "Lakóközösség szépítő 
tevékenysége" akció 

Felelős: egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főo. 
2011. évi "Közösségi kertek" pályázat 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KŐKERT Kft. 
2011. évi "Tiszta udvar, rendes ház" 
pályázat 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KŐKERT Kft. 
2011. évben "Virágos Kőbánya" 
pályázat 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KŐKERT Kft. 

2011-ben: 
4 250 OOO 

2010-ben: 
17 400 

2011-ben: 
7 600 

2010-ben: 
4 007 OOO 

2011-ben: 
l 658 OOO 

2011-ben: 
25 OOO 

2011-ben: 
50 OOO 
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valamint 53 db nyárfa visszavágására került sor. A kivágott fák pótlására a Képviselő
testület 3 OOO OOO forintot biztosított a KŐKERT Kft.-nek. 

A Földanya Alapítványtól 2010. évben 200 db. vegyes facsemete, valamint 200 db. 
fenyőfacsemete került megvásárlásra csomagonként 8700 Ft összegben, melyek előzetes 
igényfelmérés alapján az óvodák és iskolák között kerültek kiosztásra. 20 ll. évben csak a 
200 db. vegyes facsemete csomag megvásárlására volt lehetőség 7600 Ft-ért, melyek a 
KEKÖBI 6112011. (III. 31.) sz. döntésének megfelelően a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakközépiskolába kerültek. 

A 2010. év tavaszán az egykori Főosztály 113 lakóközösség részére osztott ki növényeket a 
keretösszeget felhasználva. 

A KEKÖBI 79/2011. (IV. 12.) határozatában Kőbánya közterületein és intézmények 
területein "Közösségi kertek" kialakítására, fejlesztésére pályázatot írt ki lakóközösségek és 
intézmények számára. Az akció a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és a KŐKERT 
Kft. közreműködésével jött létre, me ly során 68 pályázat került benyújtásra. 

A társasházak, családi házak környezetében a rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, 
kulturált környezet megvalósítása érdekében került kiírásra 20 ll. évben a pályázat. A kiírt 
felhívásra 27 pályázat érkezett. A kiemelkedő pályázók között emléktábla került 
kihelyezésre. 

Bizottsági döntés alapján 2011-ben a kerület szépítése, kultúrált, környezetbarát városkép 
megjelenítése, a kerület növényekkel történő díszítése céljából pályázat került kiírásra az 
alábbi kategóriákban: 
- legszebb kertes ház előkert, 
- legszebb társasházi erkély, ablak 
- legszebb intézményudvar, vendéglátó üzlet előkert, 
- legzöldebb vállalkozás. 
A beérkezett 14 pályázat közül a legszebbnek tartott helyszín tulajdonosai, vállalkozások 
vezetői emléktáblában és elismerő oklevélben részesültek. 
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2011-ben "Fogadj örökbe egy fát!" 
program 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Pongrác út 19. szám alatti orvosi 
rendelő épülete mögötti területen 
egynyári virágok kiültetése 

Felelős: KŐKERT Kft. 
"Színes Város Program" megvalósítása 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
"Virágot aszemét helyére!" akció 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KÖKERT Kft. 

Játszótéri eszközök szabványossági 
felülvizsgálata 
Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
V agyongazdálkodási Főosztály, 
KŐKERTKft. 
Játszószerek karbantartása 

Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
Vaeyongazdálkodási Főosztály 
- KOKERT Kft. 
Játszótér koncepció 

Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
- Főépítészi Iroda 

2011-ben: 
250 OOO 

2011-ben: 
918 OOO 

2011-ben: 
950 OOO 

2011-ben: 
l 400 OOO 

2010-ben: 
14 479 125 

2011-ben: 
25 834 OOO 
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A KEKÖBI 207/2011. (X. 13.) határozata alapján a 2011. október 15. napján tartandó 
Kertészeti Konferencián került meghirdetésre a Program. Mivel a lakosság részéről 

érdeklődés nem mutatkozott, így a 2012. évben ebben a formában nem célszerű a programot 
ismételten meghirdetni. 

A KEKÖBI 116/2011. (IV. 28.) határozatában az orvosi rendelő épületének hátsó- nem a 
bejárati felöli - oldala előtt egynyári virágok kiültetéséről döntött. 
A virágok kiültetése megtörtént, az orvosi rendelőlekerítése viszontáthúzódik 2012-re. 

A KEKÖBI 139/2011. (V. 26.) határozata alapján együttműködési megállapodást kötöttünk 
918 OOO forint összegben a Világ-Kép Egyesülettel a Színes Város Program 
megvalósítására, mely alapján az Éltes Mátyás Általános Iskola egyik oldala, valamint az 
Új_h~gyi sétányon lévő Szolgáltató_4~~_t_í.ízfala színes felfestést kapott. 
A KEKÖBI 62/2011. (Ill. 31.) határozata alapján az alábbi hulladékkal borított 
helyszíneken a KŐKERT Kft. virágpalántákat ültetett ki: 

- Mádi utca - Zsombék utca sarok, 
- Mádi utca - Harmat köz sarok, 
- Bihariút-Balkán utca sarok, 
- Gutortér 

Az intézményi játszótéri eszközök szabványosítására vonatkozó felülvizsgálat áthúzódik 
2012-re. A közterületi játszóeszközök ismételt szabványassági felülvizsgálatát 2011. 
decemberben a KŐKERT Kft. elvégeztette. A jegyzőkönyvek alapján a szükséges javítási 
munkák összesítését és a szükséges javításokat 2012. év elején elvégzik. 

Az egykori Főosztály 2010-ben a szerződéseket megkötötte 3 éves időszakra, a munkákat 
folyamatosan végeztették. 20 ll-ben közterületeken 3 db játszótéri eszköz áthelyezése, és 16 
db elbontása történt meg. Intézmények területén eredményes közbeszerzési eljárás alapján 
óvodákba 34 db, iskolákba 37 db, bölcsődékbe 17 db eszköz került telepítésre. 

A játszótér koncepciót a Képviselő-testület 1143/2009. (VI. 18.) határozatában fogadta el. A 
koncepció mindkét évben alapját képezte a játszóterekkel kapcsolatos feladatok 
elvégzésének Az intézkedési terv készítése folyamatban van, elfogadása 2012. évben 
várható. 
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Medveszőlő-Szekfűvirág utcai játszótér 
felújítása 2011-ben: 2010-ben az egykori Főosztály a szerződést megkötötte, a kivitelezésre és átadásra 

10 288 372 20 ll. évben került sor. 
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
KÖKERTKft. 
Körösi Csoma S. sétány karbantartás 2010-ben: 2010-ben az egykori Főosztály a feladatokat szerződéses keretek között folyamatosan 

2 999 331 elvégeztette. 2011-ben a KŐKERT Kft. részéről a folyamatos takarítás mellett négy 
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és alkalommal történt meg a kazetták teljes takarítása, gyom-mentesítése, a kazetták 
Vagyongazdálkodási Főosztály 2011-ben: növényeinek ritkítása, visszavágása. 
- KÖKERT Kft. 3 800 OOO 
Bányató szökőkút üzemeltetése 2010-ben: 2010-ben az egykori Főosztály a feladatokat szerződéses keretek között folyamatosan 

613 548 elvégeztette. A tavaszi üzembe helyezés megtörtént, a karbantartás és működés folyamatos 
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és volt. Téliesítése október folyamán megtörtént 
Vagyongazdálkodási Fő osztály 2011-ben: 
- KÖKERT Kft. 350 OOO 
Főntak mentén virágkosár elhelyezése, 2010-ben: 2010-ben az egykori Főosztály a szerződést megkötötte, melynek keretén belül 
egynyári virágágyások 10 113 736 folyamatosan végeztett~k a virágkosarak és az egynyári virágágyások fenntartását november 

15-éig. 2011-ben a KOKERT Kft. helyezte ki a virágkosarakat Az előző évi egynyári 
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 2011-ben: v_irágágyásokat újraültették (pl. Csajkovszkij park virágládáiba, Körösi stny. kőedényeibe, 
Vagyongazdálkodási Főosztály, és ll OOO OOO Ujhegyi stny. kővázáiba) 
KÖKERTKft. 
Par ki berendezési tárgyak javítása és 20 l O. évben a kihelyezések a kerület több helyszínén megtörténtek a keret összegében. 
kihelyezése 2010-ben: 2011-ben a KŐKERT Kft. az Újhegyi sétányon nagyon rossz állapotban lévő összes padot, 

4 995 OOO az Újhegyi, Gyakorló és Szárnyas lakótelepeken (stb.) szintén leromlott állapotú padokat 
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és felújította. Padokat helyeztek ki pl. Agyagfejtő utcába, Harmat u. 162. elé, és a 
Vagyongazdálkodási Főosztály 2011-ben: Gőzmozdony utcába (stb) is. 
- KÖKERT Kft. 5 OOO OOO 
Parki vízhálózat karbantartása 2010-ben: Az egykori Főosztály által határozatlan időre megkötött szerződés alapján a feladat 

3 147 870 folyamatosan teljesült. A parki öntözőhálózat feltérképezése 2011. I. negyedév végéig 95%-
Felelős: -egykori Városüzemeltetési és ban teljesült. A parki locsolóhálózat karbantartását, hibaelhárítását folyamatosan végezte a 
Vagyongazdálkodási Főosztály 2011-ben: KŐKERT Kft. A nyári csúcsidőben hétvégi műszaki ügyeletet szerveztek. A Fővárosi 
- KÖKERT Kft. 4 100 OOO Vízművek által igényelt üzemeltetői közreműködést és feladatokat ellátták. 
--·--------
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Kutyafuttatók, kutyaürülék gyűjtők 
kialakítása és üzemeltetése 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 
- KŐKERT Kft. 

Kolozsvári u. - Ónodi u. parkra 
vonatkozó közterület-fejlesztési 
tanulmányterv 

-Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
Építési engedélyezések során a 
szabályozási tervekben előírt 
minimális zöldfelületi arány 
érvényesítése 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
Beépítések és területfejlesztések 
értékelése környezetvédelmi és 
tájvédelmi szempontból 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Cs()QOrt 
Épített és természeti környezet kerületi 
védelméről rendeletalkotás 

Felelős: - érintett Irodák 

2010-ben: 
l 873 750 

2011-ben: 
4 287 971 

2010-ben: 
225 OOO 
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2010-ben áthelyezésre került a Halom utcából a Csajkovszkij parkba a kutyafuttató, illetve 
egy újabb a Rottenbiller parkban került kialakításra külső finanszírozásban. Az egykori 
Főosztály 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezésére (993 750 Ft) és egyéves karbantartására 
(880 OOO Ft) kötött szerződést. 
2011-ben nem került új kutyafuttató kialakításra, így év végére a KŐKERT Kft. 12 db 
kutyafuttatót üzemeltetett. A Bizottság 100/2011. (IV. 28.) döntésének megfelelően a 
KŐKERT Kft. újabb 10 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezéséről gondoskodott 595 125 Ft 
összegben, így ezekkel együtt év végére a kerületben összesen 64 db kutyaürülék gyűjtő 
edényt üzemeltetett. 

A területre hatályos Szabályozási Tervben foglaltaknak megfelelően a Kolozsvári u.- Ónodi 
u. találkozása melletti 39204 hrsz-ú parkra vonatkozó komplex közterület-fejlesztési 
tanulmányterv elkészült 225 OOO forint összegben, melynek részleges kialakítása 
megtörtént. 

Epítési engedélyezési ügyekben a szabályozási tervekben előírt minimális zöldfelület 
betartását megköveteljük, melyet a használatbavételi engedélyezési eljárás során le is 
ellen őriztünk. 

Az építésügyi kérelmek elbírálásában a helyi környezetvédelmi hatóság szakvélemény 
kialakítása céljából részt vett, véleményezte a kertészeti terveket és a környezetvédelmi 
tervfejezetet. 

A Képviselő-testület 20 ll. szeptember 26-án megalkotta az épített és természeti környezet 
kerületi helyi védelméről szóló 34/2011 (IX. 26.) önkormányzati rendeletet. 
A rendelet célja Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó, 
műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező épített értékek védelme, a település 
építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő 

m(!góvása. 
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Mádi u. 4-6. óvoda - extenzív zöldtető 
kialakítása 

Takarítási akció 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KÖKERT Kft. 

Komposztálási tájékoztató kiadvány 
készíttetése 

Parlagfű elleni védekezés 

Felelős: - Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. és KÖKERT Kft. 
-egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főo. 

Parlagfű Mentesítési Program 

2011-ben: 
32 700 OOO 

2010-ben: 
690 OOO 

2011-ben: 
3 300 OOO 

2010-ben: 
25 OOO 

2011-ben: 
70 OOO 
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Az extenzív zöldtető tényleges kialakítása a vízelvezető drén réteg fektetésével, a 10-12 cm 
vastag speciális ültető közeg tetőre termelésével, valamint a gondozást nem igénylő 

növényzet (varjúhájfélékből készült növénykeverék) telepítésével valósult meg. 

20 l O-ben a CIKK Egyesület által szervezett Tiszta Kőbányáért akció bonyolódott le 690 
OOO Ft összegben. 2011. év tavaszán és őszén is a CIKK Egyesület szervezésében takarítási 
akciók bonyolódtak le 300 OOO Ft összegben. 
A Bizottság 60/20 ll. (III. 31.) határozata alapján tavasszal az alábbi 5 akcióterületen került 
sor takarításra, melynek során 50 m3 elszórt és illegális kihelyezett hulladéktól szabadult 
meg a kerület: 

Vadszőlő u. melletti kiserdő, 
Dömsödi út melletti kiserdő, 
Csajkovszkij park, 
Újhegyi ltp., Mélytó környezete, 
Somfa köz körforgalom és Kékvirág utcai játszópark környezete 

Ősszel a Takarítási Világnapon pedig három helyszínen került megrendezésre az akció. 
A KÖKERT Kft. a zöldhulladékok gyűjtésére konténereket helyezett ki a Kis-Sibrik 

és a Szlávv utcába. 
2010-ben a KomposztáJási Program indításakor a Budai Komposztmesterek Kft. 500 
példányban "Komposztáljunk együtt Kőbányán!" című kiadványt szerkesztett, mely a 2010. 
augusztusban komposztáJási témakörben megszervezett lakossági fórumon került kiosztásra. 

A parlagfű elleni védekezés érdekében közös bejárásokat tartottunk. A felszólításokat 
követően minden esetben elvégeztük az utóellenőrzéseket is. A területek folyamatos 
ellenőrzése mellett a parlagfűvel és egyéb gyommal fertőzött közterületeken a KŐKERT 
Kft., önkormányzati tulajdonú ingatlanokon pedig a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végezte 
folyamatosan a parlagfű- és gyommentesítést. 2011-ben is áprilisban kezdte meg a kaszálást 
a KŐKERT Kft. A lakótelepi zöldterületeket és a parkokat hatszor, a városközponti 
zöldfelületeket nyolcszor kaszálták és gyűjtötték le. A külterületek gyommentesítését 
háromszor vé!!ezték el. 
Mindkét évben a Parlagfű Mentesítési Program ütemezését a Képviselő-testület fogadta el 
tavaszi időszakban, beszámolóját pedig az adott év őszi időszakában hagyták jóvá. 
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Parlagfű Koordinációs Munkabizottság 

Veszélyes hulladékgyűjtési akció 
szervezése 

Felelős: - Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport és 
- KŐKERT Kft. 
Lakossági elektromos- és elektronikus 
hulladékgyűjtés 

Felelős:- Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport és 
-KŐKERTKft 
Iskolai szelektív hulladékgyűjtési 
versenyek 

·CIKK 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

Felelős: jelenlegi Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Kerületi KomposztáJási Program 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KŐKERT Kft. 

2010-ben: 
364 223 

2011-ben: 
100 OOO 

A megkötött 
szerződés alapján 

forrást nem 
igényelt 

2010-ben: 
2 686 OOO 

2011-ben: 
2 200 OOO 
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2010. évben a Fővárosban rnűködő Parlagfű Koordinációs Munkabizottság rnegszűnt. 

20 l O. évben a Palota Környezetvédelmi Kft. részvételével tavaszi időszakban 20 l O. április 
17-én, őszi időszakban pedig 2010. október 16-án került sor a veszélyes hulladékgyűjtési 
akcióra. 
2011. év tavaszi időszakában a lomtalanítással együtt az FKF Zrt. szállította el a veszélyes 
hulladékokat. Őszi időszakban a KŐKERT Kft. kerete terhére került megrendezésre az 
akció 20 ll. szeoternber 17 -én a kerület két ki i elölt 
A Fe-Group Invest Zrt.-vel kötött megállapodás szerint 2010-ben a veszélyes 
hulladékgyűjtési akcióval párhuzamosan (2010. április 17., 2010. október 16.) került 
megrendezésre. 20 ll. év tavaszán két különböző helyszínen és időpontban (20 ll. május 21. 
és 2011. május 28.), ősszel pedig ismét a veszélyes hulladékgyűjtési akcióval együtt 
szepternber 17-én került megrendezésre az akció. 

Mindkét évben a CIKK Egyesület a kerületi oktatási intézmények között papírhulladék-
,.,. .. ".,. ... ,,+ szervezett. 

20 ll. január l-jétől a fémhulladékok külön gyűjté se rnegszűnt, a rnűanyagokkal együtt 
helyezhetők el. A kétéves időszakban a szigetek közül 2 db került áthelyezésre (Szárnyas u. 
ltp, és Hungária krt. 5-7.) 2011. év végéig 62 db helyszínen létesült szelektív hulladékgyűjtő 
sz i get. 
A lakossági panaszok orvoslására a KEKÖBI 218/2011. (XII. 8.) határozatában 7 db sziget 
körbekerítése céljából a KŐKERT Kft. 2012. évi költségvetésébe 700 OOO Ft-ot javasolt 
beterveztetésre. 
2010-ben az FKF Zrt. támogatásával (2 OOO OOO Ft) 87 családi és társasház, illetve 12 
oktatási intézmény kapott előadást követően térítésmentesen komposztáló edényeket. A 
Program szakmai gondozására a Budai Kornposztrnesterekkel kötöttünk szerződést 686 
OOO Ft összegben. 
2011-ben a Csoport által összegzett jelentkezőknek a KŐKERT Kft. osztotta szét az 
igényelt edényzeteket 54 család illetve 8 oktatási intézmény kapott ingyenesen komposztáló 
edényeket l 500 OOO Ft összegben. 20 ll. decernber 15-én kihelyezésre került továbbá a 
Csajkovszkij parkba 2 db 2x3 rn-es, horganyzott rácsszerkezetből közterületi 

sztáló. 

9 



Avargyűjtő zsákok 

Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
KŐKERTKft. 
Kisállat h ulla elszállítás 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Illegális hulladék elszállítása 
közterületekről 

Felelős: egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Fő osztály, 
KŐKERTKft. 
Közreműködés a kerületi 2 db 
települési folyékony hulladék leeresztő 
hely megszüntetésében 

A Városszéli-telep zajhatásainak 
csökkentése érdekében egyeztetések a 
Közé p-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Lakosság részére zajmérések 

és 

2010-ben: 
l 980 OOO 

2011-ben: 
2 200 OOO 
2010-ben: 
489 975 

2011-ben: 
427 588 

2010-ben: 
5 OOO OOO 

2011-ben: 
8 284 500 

2010-ben: 
450 OOO 
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20 l O. évben ll OOO db zsákot vásároltunk a lakosság kötelező köztisztasági feladatainak 
segítésére l 980 OOO Ft összegben. 

20 ll. évben ll 600 db FKF Zrt. által rendszeresített zsák beszerzése és kiosztása történt 

Kisállat hulla elszállítását a Fővárosi Közterület-felügyelet végezte el szerződés alapján. A 
szerződés felmondását követőenazATEV Zrt.-vel kötöttünk szerződést. 

Az illegális hulladék elszállítását az egykori Főosztály megrendelése alapján az FKF Zrt. 
végezte szerződéses keretek között, a keret felhasználása folyamatos volt. 
2011. évben a KŐKERT Kft. összesen 1473 m3-nyi hulladékot szállíttatott el 
közterületekről szintén az FKF Zrt.-vel. 

óta tartó kezdeményezésünk hatására a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. július 28-i levelében arról adott 
tájékoztatást, hogy a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve a X. kerületben üzemeltetett 2 
db települési folyékony hulladék leürítőhelyet (Ceglédi u.- Száva u. sarok és Keresztúri út 
70/140 tb.) megszüntették, a fedelet lehegesztették. 

2009. évben KEKOBI döntés alapján zajmérést végeztettünk a Városszéli-telepen, melynek 
eredményei határérték túllépést mutattak ki. A problémával kapcsolatban sem a MÁV Zrt.
től, sem a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól támogató segítséget nem 
kaptunk, így az ügyben keletkezett iratokkal hatósági eljárást kezdeményeztünk 2010-ben a 
KDV FelügyelőségnéL A lefolytatott eljárásban a KTVF: 44762-5/2011. számú 
határozatban a MÁV Zrt. részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca 
menti 120A jelű vasúti vonalszakaszra környezetvédelmi működési engedélyt adott, és 
egyben kötelezést írt elő a vonalszakasz mentén található területek és építmények zaj elleni 
védelme érdekében zaiárnvékoló létesítménvek kiéoítésére 2013. mái us 31. 
20 l O. évben zajmérésre a lakosság panaszbejelentéseire, illetve azok tényállás tisztázására 
az alábbi esetekben került sor: 

Tauri! Kft. teleohelvén működő üzemi zaiforrások által okozott zaiterhelés mérése 
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Közlekedéshatósági Csoport 

Zajszakértő specialista felkérése, éves 
keretszerződés megkötése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 
Környezetvédelmi védőterületek 
kijelölése Szabályozási Tervekben 
(zajgátló védőövezet) 

Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
A reptér területén működő Zajvédelmi 
Bizottságban Bizottsági Tagként 
történő részvétel 

Felelős: érintett Irodák 
Ferihegyi repülőtér működéséből eredő 
zajhatások csökkentése érdekében 
egyeztetések 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 
A Venyige utcai zajmonitor állomás 
áthelyezése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 

2010-ben: 
997 500 

2011-ben: 
332 OOO 

ll 

történt meg 125 OOO Ft összegben 
- Az Újhegyi út és Hangár utca közlekedés által okozott környezeti zajterhelésének 

vizsgálata 175 OOO Ft összegben 
- MÁV Zrt. l OOA vasútvonal által okozott köztekedési zajhatások vizsgálata 150 

OOO Ft összegben. 
2011. évben hatósági zajmérésre nem került sor. 

Ferihegyi zajproblémák kezelésére évek óta keretszerződést kötöttünk Domokos Adám 
zajszakértővel 997500 Ft. értékben. A 2010-ben megkötött szerződés 2011. április 30-án 
lejárt, meghosszabbítására nem került sor, így 2011-ben még kifizetett összeg: 332 OOO Ft. 

A zajgátló védőövezet elfogadására ezidáig nem került sor, így a Szabályozási Tervekben 
sem kerültek átvezetésre. 
A Nemzeti Köztekedési Hatóság újból elindította eljárását a zajgátló védőövezet kijelölése 
ügyében. 

A Zajvédelmi Bizottság 2005. augusztus óta működik, melynek ülései 2010-ben és 201l
ben is folyamatosak voltak. 

A kerületet 2011. óta Kovács Róbert Polgármester Úr képviseli. 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 
a Budapest Airport Zrt. részére kiadott környezetvédelmi működési engedélyről szóló 
határozat ellen fellebbezéssei éltünk. A BUD CARGO City építési engedélyezési ügyében 
szintén jogorvoslattal éltünk. 

A KEKÖBI 2010. augusztus 10-i ülésén javasolta, hogy a zajmérő manitorállomás a 
Budapest Airport Zrt. által is elfogadott 1106 Budapest, Fehér út 10. sz. alatti (25/b. épület) 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tetejére kerüljön. Az áttelepítés a Bizottsági 
döntésnek megfelelően megtörtént 

ll 



Energetikai célú pályázatok készítése 

Felelős: Polgármesteri Kabinet 

Orvosi rendelők- nyílászáró csere 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Rendőrséggel egyeztetett címeken 
közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., 
Pázsitfű u., Pára u.) 

Jégmentesítési feladatok elvégzése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 
-KÖKERT Kft. 

2011-ben: 
12 337 500 

2011-ben: 
42 375 OOO 

2011-ben: 
5 OOO OOO 

2011-ben: 
2 094 OOO 
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A kétéves időszakban az alábbi nyertes pályázatok születtek: 
- KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159: amely keretében a Harmat Általános Iskola külső 

homlokzati nyílászáró cseréje, hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése, tetőszigetelése valósul 
meg. 

- KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160: amely keretében a Fecskefészek Bölcsődében és a 
Napközi Otthonos Óvodában, valamint az Apró Csodák Bölcsődében és a Napközi 
Otthonos Óvodában külső homlokzati nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, 
tetőszigetelés valósul meg. 

2010-ben elkészültek a fenti pályázatokhoz szükséges kiviteli tervek, valamint az ezekhez 
tartozó energetikai számítások 17 962 500 forint összegben, melyből 5 625 OOO forint 
kifizetése 2012-ben esedékes. 
Két orvosi rendelőben (Pongrác út 19. Felnőtt Háziorvosi Rendelő, valamint Ujhegyi sétány 
13-15. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő és Gyermekfogászat) történt meg a 
homlokzati nyílászárók cseréje, mindkét helyszínen az intézmények folyamatos működése 
me ll ett. 
2011. évben a Medveszőlő utcában a játszótérnél 4 db, a Pára utcában a játszótérnél 2 
db acéloszlop felállítására, oszlopfej lámpatest felszerelésére és földkábel lefektetésére, a 
Pázsitfű utca 18. elé pedig vasbeton oszlopra lámpatest, légvezeték kiépítésére és egy segéd 
oszlop felállítására került sor. 

A Bihari- Balkán-Somfa-Kékvirág utcák által közbezárt park területén, a 2011. nyarán 
megtartott lakossági fórumon megjelenő nagy lakossági igény miatt a kicsik és a nagyok 
játszóterén megtörtént a közvilágítás javítása új oszlopok és lámpatestek kihelyezésével. 

20 ll. április hónapban az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Keresztúri úti telephelyén látogatást 
tettünk, melynek fő irányvonala a környezetvédelem volt. Bemutatásra kerültek az elmúlt 
évek fejlesztései, és jövőbeni terveik. 

Mindkét évben felhívással éltünk a lakosok, cégek, intézmények felé ezen kötelezettségük 
elvégzésének érdekében. 

Ajégmentesítési feladatokat közterületen a KŐKERT Kft. és az FKF Zrt. végzi. 
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Veszélyességi övezetek kijelölése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Közterületek rendjével és a lakosság 
nyugalmának biztosításával 
kapcsolatos rendeletalkotás 
Felelős: - Érintett Irodák 

Autóbontó és hulladékgazdálkodással 
foglalkozó vállalkozások közös hatósági 
ellenőrzése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 

ERECO Zrt.-vel megállapodás kötése 

Felelős: Építés-, Környezet-, és 
Közlekedéshatósági Csoport 

parki pincevilágítás, szellőztetés 

parki beszakadás kerítés 
karbantartás 

Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 
KÖKERT Kft. és a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 

2010-ben: 
525 062 

2011-ben: 
300 OOO 

2010-ben: 
6 OOO OOO 

2011-ben: 
7 500 OOO 
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Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Iparbiztonsági Főosztálya jelöli ki az 
un.veszélyes ipari üzemek környezetében a veszélyességi övezeteket 2010. évben az EGIS 
Gyógyszergyár Nyrt., mint felső küszöbértékű veszélyes üzem, 20 ll. évben pedig a Richter 
Gedeon Nyrt. központi telepének, mint alsó küszöbértékű veszélyes üzem környezetében 
került kiielölésre veszélvessé!.!i övezet. 
A Képviselő-testület 2011. június 20-án alkotta meg az Önkormányzat közterületeinek 
rendjével és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
22/2011. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet, melynek célja Kőbánya közterületei rendjének 
védelme. a köznvmmlmat me!.!zavaró ma!.!atartások visszaszorítása. 

Az autóbontó tevékenységgel foglalkozó cégek listáját megkértük a Hatósági Osztálytól, 
ellenőrzés céljából a környezetvédelmi engedélyeket bekértük. 
2010. november végén és a 2011. év tavaszán a Pesti határút és Sárgarózsa utca menti 
cégeknél a Hatósági Csoport, Rendőrség, Tűzoltóság, Polgárőrség bevonásával közös 

· szemlét tartottunk. és a szüksé!.!es intézkedéseket 
A területre érvényben lévő Szabályozási Terv kimondta, hogy a hulladékhasznosítási 
tevékenységet 20 l O. december 31-ig meg kell szüntetni. Ezen kötelezettség feloldására 
2011. január 26-án megállapodás jött létre az ERECO Zrt. és Önkormányzatunk között. A 
shredderezési tevékenység megszüntetésére a 2013. december 31. napja lett kijelölve. Az 
ERECO Zrt. vállalta továbbá, hogy jelentős zöldfelületi fejlesztést hajt végre a telephelyén 
2012. .. . - .. 

2010-ben a feladatra fordított összegből villamosenergia-szolgáltatás díja: 30 062 forint, 
karbantartás: 495 OOO forint volt. 

20 ll-ben a szellőztetésre fordított összeg: 300 OOO forint volt. 

A feladat végrehajtása során a KRESZ park területe mellett körbekerített rész alatti 2009-
ben felszakadt pinceüreget kellett megszüntetni. 2011. szeptemberében amintegy 350m3-es 
üreg betömedékelésre került. A bányászati szakértő nyilatkozata után a kerítést a KŐKERT 
Kft elbontotta. Az Óhegy park omlásveszélyes területén szükségessé vált kaszálási 
munkákat a KŐKERT Kft. két alkalommal elvégezte, melynek bekerülési összege l 500 
OOO Ft volt. A kaszálás előtti területátvizsgálás során friss omlást találtak. A figyelmeztető 
táblákat megduplázták, a kerítés állapotát heti két alkalommal ellenőrizték és javítják, a 
kerítés mentén járőrsávot alakítottak ki. A bányaüreg tömedékelése 6 OOO OOO Ft költséggel 
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Pinceprogram 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 

~yonkezelő Zrt. 

Növényvédelem, permetezés 

Felelős:- egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 
- KŐKERT Kft. 
Magassági gallyazások elvégzése 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 
- KŐKERT Kft. 

Európai Mobilitási Hét és Autómentes 
Naphoz csatlakozás 

Felelős: - érintett Irodák 

Forgalomtechnikai feladatokhoz tervek 
készíttetése: 
-Korponai u.- Albertirsai út között 
létesítendő közúti kapcsolat 
kialakításának engedélyeztetése 
Kápolna téri csomópont rendezés 

- Sibrik Miklós felüljáró alatti P+R 
parkoló létesítése 
Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
Újköztemető főbejáratának rendezése 

· - Főéoítészi Iroda 

2010-ben: 
41 282 256 

2010-ben: 
4 673 442 

2011-ben: 
4 800 OOO 
2010-ben: 
6883403 

2011-ben: 
5 300 OOO 

2011-ben: 
3 920 OOO 

2010-ben: 
l 975 OOO 
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2010. évben a feladatra fordított összeg 41 282 256 Ft volt, melynekjelentős része pályázati 
forrásból állt. 

20 ll-ben az omlásveszély feltárására szakvélemény készült és az abban foglalt feladatokat a 
lő Zrt. elvé 

2010-ben az egykori Főosztály által megkötött szerződés alapján a feladatot folyamatosan 
elvégeztették 
2011-ben a KŐKERT Kft. elsősorban vadgesztenye- és platánfáknál lemosó és kártevők 
elleni permetezést végzett, a nyári időszakban pedig folyamatos volt az aranka irtása. 

2010-ben az egykori Főosztály által megkötött szerződés alapján a feladatra 6 883 403 Ft-ot 
fordított. 
2011-ben a KŐKERT Kft. 1300 db fa magassági gallyazását, illetve ifjítását végezte el a 
fasorokban és a zöldfelületeken. 

Képviselő-testületi döntés alapján mindkét évben csatlakoztunk az Európai Autómentes 
Naphoz, amely mindkétszer szeptember 22. napján került megrendezésre. Az iskolások a 
KÖSZI-től kijelölt útvonalon rendőrségi kísérettel kerékpároztak, melyet követően számos 
program várta őket (totók, bemutatók, ügyességi feladatok stb.). 2011-ben a Mobilitási Hét 
keretén belül szeptember 16-22. között mindennapra szerveztünk programot. Szeptember 
18-án mel!l"endezésre került a családi 
A Korponai u. - Albertirsai út között létesítendő közúti kapcsolat kialakításának jelentős 
anyagi terhére tekintettel 2010-ben megkerestük a Hungexpo Zrt-t, akik a közös 
teherviselést egyelőre nem vállalták 

A Kápolna téri csomópont 20 l O-ben felfestéssel került kialakításra. 

A Sibrik Miklós úti felüljáró-Vaspálya u. kereszteződésében P+R parkoló létesítésére 
egyesített engedélyezési és kiviteli terv 20 l O-ben elkészült l 975 OOO Ft összegben. 

Az Újköztemető főbejáratának a kialakítására a tervek a Fővárosi Önkormányzat 
finanszírozásában elkészültek. 
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Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. 
forgalomtechnikai kiépítése 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Közutak őrszelvény biztosítása 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály 
- KŐKERT Kft. 
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése 

Felelős: -egykori Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Fő osztály 
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Közműnyilvántartás folyamatos 
felülvizsgálata 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csop. 
Járdafelújítás 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Útfelújítások 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

2011-ben: 
5 OOO OOO 

2010-ben: 
8 576 239 

2011-ben: 
4 OOO OOO 
2010-ben: 
2 060 OOO 

2011-ben: 
6 OOO OOO 
2010-ben: 
9 742 006 

2011-ben: 
9 900 OOO 

2011-ben: 
10 OOO OOO 

2011-ben: 
50 OOO OOO 
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Az Önkormányzat által 2009. évben elfogadott KSZT szerinti, 2009. év novemberében 
készített tervek alapján a munka 20 ll. év júliusában elkészült. A fenti körzetben 
kihelyezésre került: 13 db haladási irányt szabályozó tábla, 9 db tilalmi tábla, 6 db egyirányú 
utca, 8 db forgalmi rendváltozás tábla, 12 db kiegészítő tábla, 48 db forgalomterelő pollen. 
A forgalomtechnikai változtatásnak köszönhetően a területen biztonságosabb lett a 
közlekedés, szabályozottabb a parkolás, jobb lett a zöldterületek védelme. 

Az egykori Főosztály közbeszerzési eljárást követően határozatlan idejű szerződést kötött, 
mely feladatot folyamatosan végeztették. 2011-ben a feladatot a KŐKERT Kft. végezte el. 

2010-ben feladatra felhasznált összeg: 2 060 OOO Ft 
2011. évben a Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi utca területén csak a belépő helyeken 
került forgalomcsillapító küszöb kiépítésre, a belső részeken terelőszigetek épültek. A 
munka elkészült, mely során kiépítésre került 4 db sebességcsökkentő küszöb, 8 db 

l pályaszűkítő terelőszi get, 6 db 30-as övezet jelzőtábla, 2 db egyenetlen útfelület jelzőtábla. 
2010-ben feladatra felhasznált összeg: 9 742 006 Ft 

20 ll-ben szintén szerződést kötöttünk a Kommunálinfo Zrt.-vel 9 900 OOO Ft 
keretösszegben, melynek keretén belül elvégzett feladatáthúzódik a 2012. évre is. 

2011. évben járdafelújítások történtek meg az alábbi utcákban: 
- Pázsitfű utca (Juhar utca- Mádi utcaközött páros oldal ): 
- Rákosvölgyi utca (Keresztúri úttól- Paprika utca között páros oldal) 
-Váltó utca (Váltó utca páros oldal- Rákos-patak gyaloghíd) 
- Hárslevelű utca (Bojtocska utca- Dombhát utca) páros oldal 
-Márga utca (Gergely utca- Márga köz) páros oldal 
-Újhegyi sétány, SPAR áruház előtti járda: A felújítás során új burkolat lett építve, mely 
csúszásmentes. A burkolat minősége, színe, egyeztetve lett a lakosság és a SPAR áruház 
képviselőjével. 

A 97 /2011. (IV.28.) KEKÖBI döntés alapján az alábbi utak felújítására kerültek: 
- Veszprémi utca ( Havas L utca- Halom utca ), és 200 m2 parkoló. 
-Alkér utca (Óhegy utca- Dér utca, jó burkolat) 
- Nagyicce utca ( Pilisi utca- Dömsödi utca ) 
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tépítések 

Felelős: -Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

A "Környezetvédelmi célú informatikai 
fejlesztések a közigazgatásban" c. 
pályázatra megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése 

működő Hermann Ottó 
Környezetvédelmi Oktatóközpont 
részére támogatás 

Lakosság részére Kertészeti 
Konferencia 

2011-ben: 
22 OOO OOO 

l 662 OOO 
(az összeg mindkét 

évben be volt tervezve, 
de kifizetésre nem 

került) 

2010-ben: 
l 062 OOO 

2010-ben: 
5 400 OOO 

2010-ben: 
300 OOO 

2011-ben: 
200 OOO 

2011-ben: 
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20 ll-ben az alábbi útépítések valósultak meg: 
- Rákosvölgyi köz ( Rákosvölgyi utcától - Rákosvölgyi köz vége ):A járhatatlan földútból 

burkolt aszfalttal kiépített utca lett járdával kialakítva. Az ingatlanokhoz ki lett alakítva a 
kapubejáró, egyidejűleg elkészült a szikkasztott vízelvezetés, és a környező terület 
rendezése. 

-Grafit utca (Maglódi út és Szőlőtelep utca): Járhatatlan földútból aszfalt pályaszerkezetű 
burkolattal ellátott út, két oldalt kiépített járda, az ingatlanokhoz pedig kapubejáró épült. A 
vízelvezetést két újonnan kialakított víznyelő látja el, melyeket bekötnek az FCSM 
csatorna rendszerébe. Elkészült a környező terület rendezése is, felhalmozott föld 
elszállítása és a füvesítés. 

Pályázat kiírására 2008. óta nem került sor, így az összeget 2010. év végén az áthúzódó 
költségvetésből töröltettük 

Az AROP-3.A.l/B-2008-0011 számú projekthez 2010-ben a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött szerződés alapján Fenntarthatósági Terv készült l 
062 500 Ft összegben. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat környezetvédelmi programja a 
2009-2014 évekre elkészült 5 400 OOO Ft összegben, melyet a Képviselő-testület 1900/2010. 
(VIII. 26.) határozatában elfogadott. 

2010. évben a Kőbánya Környezetvédelmi Alapítvány a Balogh János Országos Környezet
és Egészségvédelmi Csapatverseny programjainak költségeire 300 OOO Ft támogatást adott. 
Az Alapítvány 2010. augusztus 26-án megszűnt. 
2011. évben pedig a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 200 OOO Ft 
támogatást adott az Oktatóközpont részére. 

A Bizottság 200/2011. (IX. 15.) határozatában a 2011. október 15-én a lakosság részére 
tartandó kertészeti konferencia oro!lramtervét ióváha!lVta és a konferencia 
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Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedésható 
"Virágos Magyarországért" pályázaton 
való részvétel 
Felelős: -Építés-, Környezet- és 

Vadaspark területének rendbetétele 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 
- KŐKERT Kft. 

Tanyaudvar (vadaskert, lovarda) 
helyszínének kijelölése a Felső-rákosi 
réteken 
Felelős: -Építés-, Környezet- és 

Városszéli telep i erdőben tűzrakóhely 
kialakitása, valamint a Dömsödi 
erdőben átmenő utak rendbetétele 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Móczár Béla szakértő megbízása 

Felelős: -Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

300 OOO 

2010-ben: 
5 404 OOO 

2011-ben: 
350 OOO 

2010-ben: 
l 015 500 

2010-ben: 
l 800 OOO 

2011-ben: 
l 800 OOO 
2010-ben: 
2 OOO OOO 

2011-ben: 
2 OOO OOO 
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forrást biztosított. A konferencia rendkívül sikeresnek bizonyult, az előadások végén 
kedvezményes növényvásárlási lehetőség várta a kerületi lakókat. 

A 2011. évben a "Virágos Magyarországért" versenyfelhívásra a Bizottság 119/2011. (IV. 
28.) döntése alapján pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként kerületünk elnyerte 
Budapest Főváros fódíját. Virágosításra a KŐKERT Kft. kerete terhére került sor. 

A Vadaspark területén lévő fák egészségügyi állapotának felmérését 2010-ben elvégeztettük 
igazságügyi kertész szakértővel 157 750 Ft összegben. A fák kivágását és a terület 
rendezését a KŐKERT Kft. végezte el. 
20 l O-ben Képviselő-testületi döntés alapján sporteszközök kerültek kihelyezésre a területen 
5 246 250 Ft értékben, a KŐKERT Kft. pedig virágosítást végzett, padokat, asztalt és 
szemetes kosarat helvezett ki. 
A KEKOBI 86/2010.(VI. 1.) határozatában elviekben támogatta a 42803 hrsz.-ú ingatlanon 
tanyaudvar kialakítását maximum 15 fős létszámú lovardával és kb. 20 db különböző fajú 
állat bemutatási céllal történő tartásávaL A tanyaudvar egyelőre ezidáig nem került 
kialakításra a telekvásárlás meghiúsulása miatt. 

A Dömsödi úti erdő közjóléti fenntartási munkáira (erdő fenntartás, erdőtakarítás, sétaút 
fenntartás, berendezések karbantartása) a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel szerződést kötöttünk 491 
750 forint összegben. A Városszéli erdő közjóléti feladatainak elvégzésére szintén 
szerződést kötöttünk 523 750 forint összegben. 2011-ben az erdők a fentebb említett 
takarítási akciók keretében kerültek kitakarításra. 

Mindkét évben Dr. Kiss László állatorvossal éves keretszerződés került megkötésre 
állatorvosi feladatok elvégzése és hatósági vélemények kialakítása céljából. 

1992-től folyamatosan a hatósági munka elősegítésére, a kerületben található fák 
állapotának felmérésére, hatósági döntés megalapozására éves megbízási szerződést 

kötöttünk Móczár Béla szakértőveL A szerződés a 2012. évben felmondásra került. 
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Kerületi állatok kedvezményes 
chipeltetésére mikrochipek 
megvásárlása 

2010-ben: 
817 500 
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Az állattartásáról szóló 54/2008. (XL 21.) önkormányzati rendelet alapján 2010. december 
31-ig az ebtartók kötelesek voltak microchippel ellátni az ebeket A lakosok segítése 
céljából az AniVet Kft-től 2010. évben két ütemben összesen 1000 db állatazonosító 
microchipet vásároltunk 817 500 Ft összegben, így az ebtartók kedvezményesen tudták 
behelyeztetni a chipeket A kerületi ebek közül 2011. december 31. napjáig kb. 2600-at 
láttak el microchiooel. 
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Kőbánya Környezetvédelmi Programjának 
2012.éviintézkedésiterve 

Ú:t- c:_)L~k1*~~l2_ 
\j 

Az intézkedési terv szerkezete megfelel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
környezetvédelmi programja 2009-2014 évekre című dokumentációban megjelenített "A 2009-
2014 évekre szóló kerületi környezetvédelmi célok és programtervezet" című fejezetben 
foglaltaknak A sorszámok megegyeznek a programtervezet fejezeti sorszámaivaL A tervben 
megjelenítettünk olyan feladatokat is, amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordításokat, vagy nincs 
külön forrás elkülönítve. 

Szmogriadó 
Hatályban van a Budapest Főváros 
szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. 
Kgy. rendelet, amely szerint Budapest területén a 
Főpolgármester rendeli el a tájékoztatási vagy 

esetben a riasztási fokozatot. 
Avarégetés tilalmának ellenőrzése 
Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet, mely 2011. 
december l-jétől az avar- és kerti hulladékok 
égetését megtiltotta. 

A környezetvédelmi felügyelőséggel egyeztetve a 
légszennyező pontforrások folyamatos 
aktualizálása 

Kapcsolatfelvétel a kibocsátó cégek illetékes 
szakembereivel 

Rákos-patak menti területen folytatott 
kábelégetések felszámolása 

Felső-rákosi réteken fokozottabb ellenőrzés a 
Polgárőrség bevonásával 

Lakosság tájékoztatása 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-,Környezet
és Közlekedéshatósági 
Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-,Környezet
és Közlekedéshatósági 
Csoport, 
Közterület-felügyeleti 

Határidő: folyamatos 
Felelős: -érintett Irodák 

- Polgárőrség 

- Mezőőrsé 
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Kőbánya Gergely közpark gázleszívó rendszer, 
gázégető fáklya felújítása, szánkódomb 
rekultivációs terve 

Kőbánya Gergely közparkban 
növényültetés és ahhoz kapcsolódó földmunkák 

Kerületi locsolókutak engedélyezése 

Adatbázis kialakítása a magán kutakról, 
illegális kutak feltérképezése 

A föld és a felszín alatti víz hőjét használó 
technológiák elterjesztésének ösztönzése a 
Fővárosi Önkormányzattal közösen 

Sportligetben termálvíz-kutatás 
1800 m-es mélységben 

ányzathoz tartozó intézményekben a 
vízhasználat további csökkentése érdekében 

felszerelése 

Csatornázottság teljessé tétele, az illegális 
rákötések csökkentése 

Nyílt csapadék elvezető árkok kaszálása, 
karbantartása 

Jelentősebb nagyságú burkolt parkolókon 
összegyűlő csapadékvíz tisztításának 
megkövetelése 

Hálós térburkolatok kialakításának ösztönzése 

Talajszennyező környezethasználók kiszűrése 
érdekében ellenőrzés, szükség esetén az 
engedélyező, nyilvántartó hatóság felé 
intézkedés ke;,;dc:~m4én~rezlése 

142 OOO OOO 

40 OOO OOO 

lll 125 OOO 

Határidő: 2012. december 
31. 
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védelem elindítása Felelős: Epítés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, 

Kerületi tulajdonban lévő zöldfelületek Határidő: 2012.december 
területének növelése, közterületek állapotának 31. 
fejlesztése Felelős: Építés-, Környezet-

és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

Faültetési program továbbfolytatása 6 400 OOO Határidő: 2012. december 
31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KÖKERT Kft. 

Környezetvédelmi alapból eiültetett fák 10 369 OOO Határidő: 2012. december 
fenntartása 31. 

Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport 

Száraz fák felmérése és kivágása 3 200 OOO Határidő: 2012. december 
31. 
Felelős: É2ítés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
CS0!20rt, KŐKERT Kft. 
Határidő: 2012. október 31. 

Fásítási Program iskolák és óvodák részére Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

"Kertszépítő pályázat" Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KÖKERT Kft. 

"Virágos kertek kialakítása" ültetési program Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KÖKERT Kft. 

"Tiszta udvar, rendes ház" mozgalom Határidő:2012.augusztus 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

"Virágos Kőbánya" akció Határidő :20 12.augusztus 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

"Színes-Város Program" megvalósítása Határidő:2012.augusztus 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

"Virágot aszemét helyére!" akció Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Építés-, Környezet-
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft. 

Játszótér felú.iítások 33 500 OOO Határidő:2012.december 31. 
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Bihari út- Balkán u.- Somfa köz- Kékvirág u. Felelős: Kőbányai 

által határolt területen teljes felújítás. Kialakításra Vagyonkezelő Zrt. 
kerül a Kicsik játszótere, a Nagyokjátszótere és 
Sport játszótér. Bársonyvirág utcai játszótér 
közvilágítás 
Játszótéri koncepció intézkedési terve Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Főépítészi és 
Fejlesztési Iroda, KÖKERT 
Kft. 

Játszóeszköz áthelyezés 5 175 OOO Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Ivóvíz kutak kihelyezése parkok, játszóterek 3 OOO OOO Határidő: 2012. június 30. 
területén Felelős: Építés-, Környezet-

és Közleke~éshatósági 
Csoport, KOKERT Kft. 

Kőrösi Csoma Sándor sétány karbantartása 3 800 OOO Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Hányató szökőkút üzemeltetése 350 OOO Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, ll OOO OOO Határidő: 2012. május 31. 
egynyári virágágyások kialakítása Felelős: KÖKERT Kft. 

Növénykazetták felújítása 5 OOO OOO Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Parki berendezési tárgyak javítása és 5 OOO OOO Határidő: folyamatos 
kihelyezése Felelős: KÖKERT Kft. 

Parki vízhálózat karbantartása 4 500 OOO Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Kutyafuttató kialakítása az Ihász közben 3 OOO OOO Határidő: 2012. május 31. 
Felelős:-KÖKERT Kft. 

Kutyaürülék-gyűjtők üzemeltetése 3 500 OOO Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Epítési engedélyezések során a szabályozási Határidő: folyamatos 
tervekben előírt minimális zöldfelületi arány Felelős: Építés-, Környezet-
érvényesítése és Közlekedéshatósági 

Csoport 
Beépítések és területfejlesztések értékelése Határidő: folyamatos 
környezetvédelmi és tájvédelmi szempontból Felelős: Építés-, Környezet-

és Közlekedéshatósági 
Csoport 



Erdőtakarítás (Dömsödi út, Városszéli telep 
melletti erdőterület) 

Parlagfű elleni védekezés 

Parlagfű-mentesítési Program 

Egészséges életmódra nevelés ösztönzése 

Illemhely kialakítása a Liget téren 
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intézményeinek példamutatása 
a hulladék keletkezés csökkentése, 
minimalizálása terén 

A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
további tudatosítása a kerület lakói és 
intézményei körében 

A közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
korláttal való elkerítése 7 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
kiterjesztése, támogatása, tapasztalatcsere 
hasonló rendszert működtető kerületi 

Lakossági elektromos- és elektronikai 
hulladékgyűjtés 

Iskolai szelektív hulladékgyűjtő versenyek 
kiírása 

Hulladékkezelő telephelyek időszakos 
ellenőrzése 

l OOO OOO 

14 OOO OOO 

700 OOO 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 
Csoport, KŐKERT Kft., 

. Zrt. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 
Csoport, Oktatási és 
Közművelődési 

Határidő:2012.december 31. 
· KŐKERTKft. 

és 



-------------------------

Kisállat hulla elszállítás 

Zöldhulladék gyűjtés Kerületi Komposztálási 
Program 

A vargyűjtő zsákok osztása 

Illegális hulladék elszállítása közterületekről 
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Iskolai környezetvédelmi vetélkedők szervezése 
Bem József Altalános Iskolában működő Hermann 
Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont részére 
támogatás 

Környezetvédelmi védőterületek kijelölése 
Szabályozási Tervekben 

tló 
A Fővárosi és a 
repülőtér közlekedésre vonatkozó fejlesztési 
terveinek figyelemmel kísérése, beillesztése a 
kerületi tervekbe 
A reptér területén működő Zajvédelmi 
Bizottságban bizottsági tagként történő 
részvétel 

A repülőtér működéséből eredő zajhatások 
csökkentése érdekében egyeztetések 

Tevékenység kifejtése az éjszakai időszakban 
lezajló fel és leszállások megszüntetése 
érdekében 

Lobbi a reptér működése miatt beszedett 
zajvédelmi díj X. kerületi felhasználása 
érdekében 

Elsősorban 

434 687 

2 OOO OOO 

2 200 OOO 

10 OOO OOO 

Határidő: 2012. augusztus 
31. 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítészi és 
Fejlesztési Iroda 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 



üzletek, telephelyek feltárása, utólagos 
vizsgálata 
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Az előtérrel kialakított, zárt vendégterű és a 
szabadtéri szórakozóhelyek, zenés rendezvények 
színhelyeinek folyamatos zajvédelmi ellenőrzése 

Energetikai célú pályázatok készítése 

Rendőrséggel egyeztetett helyeken közvilágítás 
kiépítése 

Megújuló energiaforrások használatának 
elősegítése 

Rendszeres tájékozódás kapcsolattartás révén 
a vállalatok környezeti hatásairól 

Síkosság-mentesítési feladatok elvégzése 

Rendszeres tájékozódás a vállalatok biztonsági 
rendszereiről, esetleges haváriák 
következményeiről 

-parki beszakadás helyszínén kerítés 
karbantartás, betömedékelés 

Ipari vállalatok környezeti teljesítményének 
nyomon követése, környezetvédelmi 
beszámolók, jelentések bekérése a vállalatoktól 

2 OOO OOO 

90 OOO OOO 

Felelős: , Környezet-
és Közlekedéshatósági 

Határidő: téli hónapok 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 
Csoport, Közterület
felügyeleti Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. KÓKERT Kft. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 



Magassági gallyazások elvégzése 

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
rendezvényeihez történő csatlakozás 

jköztemető előtti körforgalom kiépítése, 
parkolóval és szervíz úttal együtt 

Közutak őrszelvény biztosítása 
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Közműnyilvántartás folyamatos felülvizsgálata 

Járdafelújítás 

Kerékpár-tárolók kialakítása 

Fizető parkoló-rendszer tervezése az 
környezetében 

Kertészeti Konferencia megrendezése a lakosság 
részére 

"Virágos Magyarországért" pályázaton való 
részvétel 

5 OOO OOO 

4 OOO OOO 

9 500 OOO 

10 OOO OOO 

4 OOO OOO 

8 OOO OOO 

Felelős: Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., 
KŐKERTKft. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: KŐKERT Kft. 

Felelős: Főépítészi és 
lesztési Iroda 

Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kft. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 

Határidő:2012.december 31. 
Felelős: Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt., 
Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 
Határidő:2012.december 31. 
Felelős: Főépítészi és 
Fejlesztési Iroda 
Megvalósításra a 2013. 
évben kerül sor a feladatra 
tervezett 8 OOO OOO forint 

Határidő: pályázati kiírástól 
függő en 
Felelős: Építés-, Környezet
és Közlekedéshatósági 


