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Kovács Róbert polgármester kezdeményezésére, valamint ötlete nyomán, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
kiadásában és a Kőbányai Önkormányzat gondozásában elkészült a Kőbányai Kalendárium IV. évfolyama a 2016-os eszten-
dőre. A Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Kalendáriumot ingyenesen adja az érdeklődő kőbányaiaknak.A kiadvány igényel-
hető email-ben, a kalendarium@kobanya.hucímen név, lakcím és telefonszám megadásával, ezt követően átvehető a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, a KÖSZI-ben, illetve a Kőbányai Polgármesteri Hivatal főépületének aulájában. 
A Kalendárium átvételével egyidejűleg lehetőség lesz egy regisztrációs lap kitöltésére, amellyel tájékoztatás kérhető a kőbányai 
eseményekről, közérdekű aktualitásokról.

Legyen Ön is tagja a Kőbányai Kalendárium olvasóközösségének!
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A tavaszt várja az Újhegyi sétány

Igazán örömteli volt az év vége a Szivárvány Idősek Ottho-
nában: a Kőbányai Önkormányzat átadta az idősek klubjának 
gyönyörűen felújított helyiségeit és az intézmény megújult 
mosodáját. A Sütöde utcai otthonban december 10-én került 
sor az önkormányzat és a Bosch közötti együttműködésből 
eredő újabb eredmény szalagjának átvágására. A világcég és a 
kerületi önkormányzat közötti partneri kapcsolat példaértékű, 
hiszen összefogásuk révén idén ősszel avatott vadonatúj óvo-
dát és bölcsődét a kerület. 

Az idősek klubja helyiségeinek és a megújult mosoda átadó 
ünnepségén Kovács Róbert polgármester elmondta, hogy nagy 
izgalommal várta ezt a napot, hiszen még ő sem látta, hogy mi 
lett a nagyon rossz állapotú épületből.A polgármester kifejtette, 
hogy régóta szerettek volna pályázni az épület megújítására, 
de ez eddig nem sikerült, és már a lebontáson gondolkodtak. 
Aztán kiderült, hogy az évtizedek óta Kőbányán székelő Bosch 
egy alkalmas helyet keres saját óvodának. Aztán a két ügy 
találkozott, a vállalat fi zette a felújítás 170 milliós költségét, 
cserébe 10 évre átadták nekik az épületet azzal a feltétellel, 
hogy az óvoda mellett időseknek gondozóházat is kialakítanak. 
Kovács Róbert annak is örül, hogy így a két generáció egymás 
mellé költözik, ami révén tovább erősödik a kerület közössége. 

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbánya.info, Kovács Róbert Facebook oldala

Az Újhegyi sétány nagy részét már megnyitották a közönség szá-
mára, amely babakocsival és kerekesszékkel is végig járható. Az 
azonban még mindig építési terület, tehát mindenki fokozottan 
fi gyeljen, óvatosan közlekedjen, hiszen ott vannak még az építési 
anyagok, vezetékek, mint ahogy – az időjárástól függően – az út 
csúszik, valamint esetenként sáros is. 

Jelenleg két kereszt irányú átjáró építése folyik. A kivitelező itt 
lemaradásban van, mert menet közben kiderült, hogy a földben 
lévő vezetékeket annak ellenére cserélni kellett, hogy azok az ere-
deti elképzelésekben és tervekben nem szerepeltek. Nem tudták 
még megkezdeni a térkövezést sem a sétány egyik oldalán, mivel 
a kábeltévét, internetet és az áramot vivő vezetékeket a szolgáltatók 
nem tették próba alá.

Az újhegyi könyvtár és a közösségi ház átadására hamarosan sor 
kerül, a kivitelező szerint február végén beköltözhető lesz. A Harmat 
utca felőli park, valamint sok más létesítmény is abban az állapotban 
van, amelyet az időjárás lehetővé tesz. A szökőkutak, és más vizes 
részek, valamint az utcabútorok és a növények nyilván csak márci-
usban kerülnek a helyükre. 

Az építkezés nyomai egyelőre meghatározzák a sétány hangulatát, 
de tavasszal, amikor a fák kivirágoznak, a helyükre kerülnek a ját-
szóterek és az utcabútorok, valamint meg lehet nyitni a szökőkuta-
kat, nagyon szép lesz. 

A kivitelező cég köszöni a megértést, most már tényleg csak néhány 
hét türelmet kérnek!

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest 
Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támo-
gatásával valósul meg.

Átadták az idősek klubjának 
felújított helyiségeit a 
Szivárvány Otthonban
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Állatvédelmi Járőrszolgálat Kőbányán Újra együtt volt a nagy csapat: 
kétmillió gyűlt össze gyermekek 

táboroztatására
Kőbányán nagy hagyománnyal bír a hobbi- és a haszonállat-tartás, 
számos helyen találkozhatunk kedvtelésből tartott állatokkal, őrző-, 
védő, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákkal, eseten-
ként bemutatási célra szolgáló állatok is megjelennek. A hatályos jog-
szabályi rendelkezések szerint az állattartó köteles a jó gazda gondos-
ságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek 
megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

Az Önkormányzat hozzá kíván járulni a kedvtelésből történő állattar-
tásra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, támogatni 
kívánja a felelős és szabálykövető állattartói magatartás kialakítását, 
az állattartás minőségének javítását, elő kívánja továbbá segíteni az 
állatot nem tartók érdekeinek érvényesülését, nyugalmuk és biztonsá-
guk megteremtését, fenntartását. Ennek érdekében a kőbányai képvi-
selő-testület a tavalyi utolsó testületi ülésén együttműködési megálla-
podást fogadott el a FEMA Állatvédő Egyesülettel az elhagyott állatok 
mentése és védelme, valamint a kutyatartók és nem kutyatartók jobb 
együttélésének elősegítése, közöttük a konfl iktusok csökkentése érde-
kében.

A megállapodás értelmében az állatvédelmi szervezet közreműködik 
a kerületi állatvédelmi feladatok ellátásában és az állatellenes cselek-
mények felderítésében. Segítséget nyújt a megtalált kóbor eb gazdá-
jának felkutatásában, gondoskodik az elkóborolt állatok befogásáról, 
és átmenetileg biztosítja azok méltó körülmények között tartását. A 
megállapodás további fontos eleme az állatvédelmi szervezet jár-
őröző tevékenysége a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai-
val. A szervezet részt vesz az állattartással kapcsolatos önkormányzati 
kommunikációban és kampányokban (pl. „kutyapiszok kampány”, 
kutya-chippelési, oltási, kutya-macska ivartalanítási akciók), illetve 
az óvodákban, kutyafuttatókban állattartási tájékoztatók, bemutatók 
és előadások megtartásával elősegíti a kulturált állattartói magatartás 
kialakítását. 

Az együttműködés sikeressége esetén a későbbiekben az állatmentő 
szervezet tevékenysége tovább bővíthető az Önkormányzat által ren-
delkezésre bocsátott ingatlanon ebek átmeneti elhelyezésére szolgáló 
telep, ebrehabilitációs és szocializációs központ, kutyaiskola üzemel-
tetésével, önálló kerületi állatvédelmi járőrszolgálat fenntartásával, 
huszonnégy órás állatmentő segélykérő és tanácsadó vonal üzemelte-
tésével, valamint elektronikus gazdikereső szolgáltatással.

Az egyesület együttműködik a X. kerületi Rendőrkapitánysággal, a 
Szentendrei Tűzoltósággal, az Állatmentő Ligával, az Újpesti Pol-
gárőrséggel és az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálattal. Kőbányán 
már több alkalommal közreműködtek a rendőrséggel ebek megfelelő 
helyre szállítása érdekében. Jelenleg több, a rendőrség által lefoglalt 
kutya van gondozásukban, működésük során évente 50-60 állat ellá-
tásáról gondoskodnak. Gyakran segítenek a gazdáknak a viselkedési 
problémákkal rendelkező kutyák szocializálásában. 

A Kőbányai Állatvédelmi Járőrszolgálat Facebook oldala:

www.facebook.com/allatvedelemxker

Forrás: Kőbánya.hu, Állatvédelmi Járőrszolgálat - Kőbánya 
Facebook oldal

Idén a kispesti és kőbányai gyerekek táboroztatására, vala-
mint a kispesti Eszterlánc bölcsőde sószobájának kialakítá-
sára ajánlotta fel dr. György István az immár ötödik alkalom-
mal megrendezett „Adjunk a húroknak... és a rászorulóknak 
is!”elnevezésű jótékonysági est adományait. Ezúttal több mint 
2 010 000 Forintot „zenélt össze” a Főváros kormánymegbí-
zottja a Póka Egon Experience-szel.Azok, akik ellátogattak a 
már hagyományosnak számító jótékonysági koncertre, lehető-
ségük nyílt átélni, hogy „adni jó”. A terem az előző évekhez 
hasonlóan most is zsúfolásig megtelt, dr. György István kor-
mánymegbízott pedig a Póka Egon Experience-szelismét ferge-
teges hangulatot varázsolt. Az Újra itt van a nagy csapat című 
dallal nyitottak idén is, de emellett számos jól ismert régi sláger 
is elhangzott.Adakozókból ebben az évben sem volt hiány: a 
teremben lévők 1,685 millió forintot forintot dobtak az urnába, 
amely a cégek által tett felajánlásokkal együtt 2 millió forintra 
emelte a jótékony célra szánt összeget. 

A kormánymegbízott mindenkinek megköszönte a fantasztikus 
estét, és mindazok támogatását, akiknek köszönhetően segí-
teni tudják a kőbányai és kispesti hátrányos helyzetű gyere-
kek nyári táborozását, valamint a kispesti Eszterlánc bölcsőde 
sószobájának kialakítását. Megtisztelőnek tartja, hogy immár 
ötödik alkalommal zenélhetett együtt Póka Egon barátjával és 
a zenésztársakkal, Szakadáti Mátyással, ifj. Tornóczky Ferenc-
cel, és Sipeki Zoltánnal.

Forrás és képek: Dr. György István Facebook oldala
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Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

Kedves Kőbányaiak!
Kedves Kicsik és Nagyok!

Boldog új évet kívánok, szép élményeket
és jó egészséget a 2016-os esztendőre!

Az adventi időszakban két újdonságot is átadhattunk kerületünknek.
Kőbánya karácsonyfáját különleges helyszínen, az Újhegyi Mély-tónál
állítottuk fel és első alkalommal nyitottunk ingyenes korcsolyapályát

a városközpontban, a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban. 

Örömmel értesítem Önöket, értesítelek Benneteket arról, 
hogy a szabadtéri korcsolyapályát a Szent László térről 

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő udvarára költöztettük, 
ahol változatlan feltételekkel,

2016. február 15. napjáig működtetjük,  naponta 9 órától 20 óráig. 
Várjuk Önöket, várunk Benneteket szeretettel!

A belépés díjtalan!
Kellemes kikapcsolódást kívánok!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere

p

Korcsolyázz Újhegyen!
Korcsolyapálya az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén, a 1108 Budapest, Újhegyi út 13. szám alatt, 2016. február 15-ig, 
naponta 9 órától 20 óráig! 

A helyszínen korcsolya kölcsönzési lehetőség is biztosított. Kesztyű használata kötelező!

A belépés díjtalan!

www.kobanya.info7. évfolyam 1. szám 2016. január–február
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Új röntgengép park a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1.067.345.406 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az „Egész-
ségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének 
támogatása” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. 
A projekt célja, hogy a meglévő, elavult, nagy energiafogyasz-
tású röntgen berendezéseink felét fejlett technológiájú, alacso-
nyabb energia felhasználású berendezésekre cseréljék.

A kórházban és rendelőintézeteiben összesen 29 db külön-
böző felhasználású röntgen berendezés működik, három 
helyszínen, a kórház központi telephelyén, továbbá a X. és a 
XVII. kerületi szakrendelőkben. A berendezések kora 9 – 23 
év közötti. A berendezések analóg technológiával dolgozó, 
nagy energiafogyasztású, nagy sugárdózist kibocsájtó beren-
dezések. A berendezések közül 12 db cseréjét tervezik a jelen 
pályázatban, 7 db a központi telephelyen (Maglódi út 89-91.), 
3 db a X. kerületi szakrendelőben (Kőbányai út 45.), és 2 db 
a XVII. kerületi szakrendelőben (Ferihegyi út 95.). A beszer-
zés során digitális röntgen berendezések (röntgen felvételező, 

röntgen felvételező-átvilágító, kórtermi mobil röntgen, sebé-
szeti átvilágító/röntgen, mammográf) beszerzését, üzembe 
helyezését és használatát/használatának betanítását tervezik.

A berendezések 2014-ben 77 ezer esetben 146 ezer beavat-
kozásban működtek, és mintegy 8181 műtét elvégzésében 
segítettek (általános sebészet, mellkas, érsebészet, urológia, 
nőgyógyászat, nőgyógyászati kisműtő, császár, gége, gége/
gyerek, szemészet).Az eszközök energia felhasználása részben 
korukból adódóan magas. A tervezett csere eredményeként a 
hagyományos fi lmes eljárás alkalmazása megszűnik, a felvé-
telek feldolgozása csak digitális lesz, ami járulékos energia 
megtakarítással jár, természetesen a fogyóanyag megtakarítás 
mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg.

Forrás: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Termelői piac Újhegyen minden kedden és pénteken
Az Újhegyi Termelői Piac minden kedden és pénteken 14-18:00 
óra között várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálko-
dásból származó, egészséges termékeket közvetlenül a terme-
lőtől vásárolni. Helyszín: Újhegyi sétány 14./A. Szervező: Cse-
lekedjünk Közhasznú Alapítvány, www.cselekedjunk.hu
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Pályázati felhívás Noszlopy utcai garázs értékesítésére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 57/2015. (II. 19.) határozata alapján értékesíteni 
kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/19 hely-
rajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Nosz-
lopy utca 20. szám alatti garázst. 

A garázs alapterülete: 16 m2; a garázshoz tartozó közös tulaj-
doni hányad: 259/10000; az ingatlan közös költsége: 3 626 Ft/
hó + 531 Ft/hó felújítási alap. A garázs műszaki állapota: átla-
gos. Az ingatlan kikiáltási ára: 734 988 Ft 

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkor-
mányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (szék-
hely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 
01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 
10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: 
NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó 
László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbá-
nyai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes 
jelentkezési lap kitöltésével, 2016. február 19. (péntek) 11:30 
óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfi zetésének határideje 
és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a 
(73 500 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell meg-
fi zetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő kész-
pénzbefi zetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. február 24. (szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alap-
ján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei: 

a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése, 

b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, 
valamint 

c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biz-
tosíték megfi zetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és 
határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a 
szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 
60nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy

a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megis-
merte és elfogadja,

b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezelé-
séhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,

c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,

d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,

e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát 
megismerte,

f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot 
tesz az ingatlan megvásárlására,

g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató 
megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el 
a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a 
pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa 
ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási 
igazgatási szolgáltatási díjat megfi zet az adásvételi szerződés 
megkötésével egyidejűleg.

h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott 
átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelent-
kezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, 
képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés 
előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői 
meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési 
lap benyújtásakor be kell mutatni 

a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállí-
tott hatósági bizonyítványt, illetve 

b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés 
folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint 

c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpél-
dányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymá-
solatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tag-
államainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföl-
diek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minő-
sülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. 
(X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest 
Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfi zetését iga-
zolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentke-
zési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypót-
lási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosí-
ték határidőn túli megfi zetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt 
munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban meg-
jelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázó-
nak lehetősége van az ingatlant megtekinteni. 
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Leány foci a Leány foci a 
kerületbenkerületben

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szak-
ágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni 

szerető lányok jelentkezését.

Az edzések helyszínei: 
 – Keresztury Dezső Általános Iskola tornaterme 
(bejárat hátul a zsákutcánál) 
kedd és péntek: 17:00 óra

 – Szent László Általános Iskola (Szent László tér 1.) 
kedd: 17:00 óra, csütörtök 16:00 óra

 – Dr. Mező Ferenc Általános Iskola (1144 Bp, Ond 
vezér park 5.) hétfő 14.40 óra

 – Móra Ferenc Általános Iskola (1144 Bp. Újváros 
park 2.) szerda 16:00 óra

Elérhetőségek: 
Német György: 06-30-261-1635, 
Kovács Zsanett: 06-30-524-8909, 
Kovács József: 06 20-338-1422. 

Web: www.kise.hu; 
email: 97kise@gmail.com, 

tel./fax: 06-1-261 -9837

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag 
magyar forintban határozható és fi zethető meg. A pályázati biz-
tosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.A 
pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással törté-
nik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy 
pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a 
licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot 
tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat 
megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a 
licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati 
tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat 
eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra 
vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a 
licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvé-
teli szerződés megkötéséig kell megfi zetni. A pályázat nyertese 
az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + 
áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-
nyilvántartási eljárásért fi zetendő igazgatási szolgáltatási díjat 
köteles megfi zetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi 
iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felme-
rült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon 
belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szer-
ződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték össze-
gét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a 
következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval 
szerződést kötni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 
2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Álla-
mot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tár-
gyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű 
értékhatárt meghaladja.A Magyar Állam elővásárlási jogának 
gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt köve-
tően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:

a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,

b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás 
nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,

c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron követ-
kező helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás 
személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, 
Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában 
félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös szá-
mon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14:00 – 17:30 óra, szerda: 8:00 – 16:00 
óra, péntek: 8:00 – 11:30 óra

Késely Ajna megúszta 
az olimpiai szintet

Késely Ajna, a Kőbánya SC úszója 400 méter gyorson telje-
sítette a riói olimpiai részvételhez előírt szintet - tudatta hon-
lapján a Magyar Olimpiai Bizottság, a sportoló edzőjére, Turi 
Györgyre hivatkozva. Turi György bejegyzésében jelezte: 
Késely ideje ismét országos rekord a 14-15-16 évesek között, 
és korábbi csúcsán 2,9 másodpercet javított. Forrás: MTI
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FOGÁSZAT
Teljeskörű gyermek- és felnőtt fogászati 

ellátás Kőbánya centrumában

1102 Bp., Hölgy utca 16.

06/30/221-9241 és 06/30/382-3471
WWW.FOGORVOS.CO.HU

 Esztétikai fogászat
 Fogsorkészítés
 Fémmentes pótlások
 Fogbeültetés
 Fogfehérítés
 Szájsebészet
 Gyermekfogászat
 Digitális röntgen
 Garancia
 Rövid határidő

Sokak Magyarországát építi 
Kőbányán is a 

Demokratikus Koalíció
A Demokratikus Koalíció 
(DK) kőbánya-kispesti cso-
portja Varju László rész-
vételével szervezett saj-
tótájékoztatót december 
elején a párt Állomás utcai 
irodájában. A DK alelnöke 
Patay-Papp Judit Vivien 
kőbányai önkormányzati 
képviselő meghívására érke-
zett a kerületbe azzal a céllal, 
hogy ismertesse Gyurcsány 
Ferenc „Sokak Magyaror-
szága” elnevezésű írását.

Varju László az aktuális politikai helyzet értékelése során 
elmondta, hogy miközben Magyarország nagyon fontos idő-
szakot él át, addig nincs valódi kormányzás, csak pillanatnyi 
cselekvések tapasztalhatóak a kormány részéről. 2015-ben 
ráadásul jelentős társadalmi és gazdasági kihívások jelentek 
meg. A gazdasági kihívások közül kiemelte az uniós források 
kifutása utáni bekövetkező recessziót előre vetítő időszakot. 
Pártja álláspontja szerint a látszólag pozitív gazdasági muta-
tóknak nincs hatása az emberek életére, egyre szegényebbé 
válnak, a szociális és gazdasági ellentmondás pedig egyre job-
ban feszíti a helyzetet. A társadalmi kihívások kapcsán a mene-
kültügyről elmondta, hogy bár egyetlen menekülttel sem lehet 
Magyarországon találkozni, a kormánypropaganda hatására 
mégis mindenki tőlük retteg. A DK-nak ugyanakkor valódi és 
megfelelő válasza van a migráció kérdéskörének kezelésére. 

Varju László véleménye szerint az Orbán-kormány időszaka 
csak keveseknek kedvez, míg sokan nagyon rosszul jártak. 
Magyarország állandó fenyegetettségben él, a kormány pedig 
megfosztotta az embereket attól, hogy befolyásolhassák az őket 
érintő folyamatokat. 

A DK válasza az, hogy elég volt! Ki kell szabadulni ebből a 
helyzetből, ki kell alakítani a sokak Magyarországát. A DK 
odaáll a sokak mellé, akik rosszul jártak Orbán Viktor kormány-
zása alatt. Biztatni kell az embereket, hogy „merjenek demok-
raták lenni”, mert szükség van a véleménynyilvánításukra. Az 
Orbán-kormánynak távoznia kell, méghozzá 2018 előtt, hiszen 
minden egyes nap veszteség az ország számára. A kormány 
leváltásában mindenki partnerként számíthat a Demokratikus 
Koalícióra, amely a kitűzött cél érdekében az ország minden 
részén építkezik. Az Orbán utáni időszakban pedig mindenki-
nek megélhetést és biztonságot kell nyújtani, és biztosítani kell, 
hogy senkinek ne kelljen lehetetlen körülmények között élnie 
- zárta gondolatait Varju László.

A párt alelnöke a sajtótájékoztató után a Demokratikus Koa-
líció kőbányai és kispesti tagjaival és szimpatizánsaival talál-
kozott, ahol lehetőség nyílt a DK központi vezetés és a helyi 
szervezetet alkotó közösség álláspontjának kölcsönös megis-
merésére, összehangolására.
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