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Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

2022. április 21-én a Képviselő-testület 2021. évi tevékenységéről való beszámolókat 

fogadta el a XIII. kerület Rendőrkapitányságnak, a Tűzoltóparancsnokság tűzvédelmi 

tevékenységéről, a Közterület-felügyelet munkájáról.  

Lányi Zsolt r. alezredes, kapitányságvezető anyagában bemutatta a kerületi 

bűncselekmények számának alakulását: a regisztrált bűncselekmények száma 2020-as év 

2561-ről 2021-ben 2303-ra, 10,07%-kal csökkent. A 2020-as év speciális, pandémia 

okozta eltérései miatt a 2019-es évhez szükséges hasonlítani az adatokat. A kerületet 

jellemzi a 117 ezer lakos, a több ezer ide munkába járó és az itteni építkezéseken 

dolgozók magas száma. Hozzátéve a kiemelt jelentőségű, országosan is fontos 

közintézmények, rendezvény helyszínek számát. Néhány szám: közterületen elkövezett 

regisztrált bűncselekmények száma 688 volt, kiemelt bűncselekmény 1174 volt, 823 

anyagi káros közúti balesettel kapcsolatos eljárást folytattak le. Nagy segítség a heti 

rendszerességű közös egyeztetések, melyek Puchner Alpolgármester úrnál zajlanak a 

kerületben érintett, közbiztonsággal foglalkozó hivatalos és civil szervezetek 

bevonásával. Ez a közös munka jellemző a gyermekvédelmi területen is.  

 

Tűzoltóparancsnokság adatai szerint 2021-ben 915 esetben riasztották egységeiket: 191 

esetben más területre, 724 esetben 13. kerület területre vonultak ki a Kollégák: 

- Tűzeset 358 db 

- Műszaki mentés 557 db 

- Téves jelzés: 

o 250 db tűzeseti 

o 87 db műszaki mentési 

- Kiérkezés előtt felszámolt: 14 db 

- Utólagos tűzjelzés 10 db 

- Hajós szolgálatnak 30 riasztás volt 

Mindegyik szervezetnek nagy szüksége van a kerületi önkormányzat támogatására saját 

munkájuk eszközbeszerzéseihez, valamint nagy segítség lenne a Rendőrség tekintetében 

a szolgálati lakhatás biztosítására.  

 

A Közterület-felügyelet célja a jelenlét és a lakosokkal való kommunikáció javítása. 86 

fővel végzik feladatukat. Kiemelt területek az ebrendészet, az illegális hulladéklerakás, 

hajléktalansághoz kapcsolódó jogsértések. 5019 alkalommal történt jelzés a térfigyelő 

kamerák operátorai által. Objektumőri feladatokat is ellátnak. 1116 rendőrséggel közös 

járőr órát láttam el. 23 ezer elektronikus levél bejelentés keletkezett 2021-es évben.  

Fontos, a lakossági közvetlen kommunikáció, hogy minden rendellenes történés 

bejelentésre kerüljön! 

Elérhetőségeik: 

ktf@bp13.hu 

 

https://www.facebook.com/XIII-Ker%C3%BCleti-K%C3%B6zter%C3%BClet-

fel%C3%BCgyelet-121494759246820 

 

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/ 

mailto:ktf@bp13.hu
https://www.facebook.com/XIII-Ker%C3%BCleti-K%C3%B6zter%C3%BClet-fel%C3%BCgyelet-121494759246820
https://www.facebook.com/XIII-Ker%C3%BCleti-K%C3%B6zter%C3%BClet-fel%C3%BCgyelet-121494759246820
https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/
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A 2021. évi költségvetés zárszámadásáról határoztunk, mely anyag nagyon szemléletesen  

bemutatja a kerületünk gazdálkodását, működését, az alábbi linkről a 3/a. napirendnél 

elérhető: 

Az eredetileg tervezett 31 768 449 ezer Ft bevételi előirányzat az év végére 61 011 575 

ezer Ft-ra módosult: maradvány, államkötvényből történő beváltás, központi 

költségvetési elszámolások, Egészséges Budapest program támogatása, intézményi 

módosítások, Közszolgáltató Zrt. osztalékfizetése. Összességében 62 747 260 ezer Ft. 

 

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-

dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a 

 

Elfogadásra került a vagyonkimutatás, mely előterjesztés bemutatja a forgalomképes, 

nem forgalomképes és a mérlegen kívüli egységeket is.  

Vagyonrendelet módosításáról döntöttünk, vagyis az önkormányzati törzsvagyonból 

kikerült a szanálás és értékesítés alatt álló három ingatlan: Jász utca 160., Jász utca 135., 

Gömb utca 15. 

 

A 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 

felügyelete alá tartozó intézmények tekintetében a közbeszerzési eljárások, a Hivatal 

belső kontrollrendszere, a költségvetési rendeletben foglaltak teljesítése, az informatikai 

biztonság, a vagyonnyilatkozatok, a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása, az 

Önkormányzat által támogatások szabályszerűségének vizsgálata és intézményi 

ellenőrzések kerültek végrehajtásra.  

 

Szociális és köznevelési intézmények alapító okirat módosítása az óvodai önkormányzati 

fejlesztések következtében változik: 3769 férőhelyről 3736 férőhelyre. A módosítás az 

ellátást nem érinti. A Gyöngyszem tagóvodát is beemelve, már 6 tagóvoda lát el autizmus 

spektrumzavarral élő gyermekeket, több névváltozás kerül átvezetésre. A Prevenciós 

Központ és Családi Bölcsődei Hálózat kezdeményezte a Tanoda programhoz való 

csatlakozást. Ez utóbbiról többet az alábbi linkre kattintással lehet megtudni: 

 

http://bolcsodek.bp13.hu/bal-hasab/egyeb-szolgaltatasaink/previ-tanoda.html 

 

2022. évi utánpótlás nevelési pénzügyi keret felosztásra került összesen 16 millió forint 

értékben: 7-7 millió forintot a Vasas és a Honvéd kapott. 500-500-500 ezer forintot az 

ASI és DSE, az Angyalföldi Polgári Lövész Egylet és a Csata DSE, 300 ezer forintot a 

Wado SE, 200 ezer forintot a Budapest Evezős Egyesület.  

 

Beruházási célokmányokról döntöttünk a pandémiás helyzet miatt elmaradt Vizafogó 

lakótelep udvaros házak zöldterületének felújítása indul 334 millió forint értékben.  

Részletek az alábbi linken érhetőek el:  

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/angyalzold/aktualis-fejlesztesek/20220509-a-

vizafogo-lakotelep-udvaros-hazak-kozparki-fejlesztese/ 

 

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a
https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a
http://bolcsodek.bp13.hu/bal-hasab/egyeb-szolgaltatasaink/previ-tanoda.html
https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/angyalzold/aktualis-fejlesztesek/20220509-a-vizafogo-lakotelep-udvaros-hazak-kozparki-fejlesztese/
https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/angyalzold/aktualis-fejlesztesek/20220509-a-vizafogo-lakotelep-udvaros-hazak-kozparki-fejlesztese/
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Ingatlanok árverésen történő értékesítése: 

- Teve utca 45., 47., 49. gazdasági funkciójú, telephely jellegű ingatlan együttes, 

külön-külön kerül értékesítésre. Szolgáltatóipari tevékenységre alkalmas, 

munkahelyi övezet. (Meghirdetés 780, 500, 510 millió forint értéken) 

- Jász utca 48. 1223 m2 -es telek, lakó ingatlan építésére alkalmas. (320 millió forint 

értékben)  

- Jász utca 135., 977 m2-es telek, rajta bontandó épület, lakó ingatlan építésére 

alkalmas. (250 millió forint értékben) 

- Béke utca 39. 757 m2-es telek, lakó ingatlan építésére alkalmas (210 millió forint 

értékben) 

- Jász utca 160. 5211 m2-es telek, osztatlan közös tulajdon, 466/5212 tulajdoni 

hányaddal. 12 lakás, 1 helyiség szanálásra lakalmas. (100 millió forint értékben) 

- Csángó utca 7. 10 lakás és egy helyiség található az épületben. 564 m2-ből az 

önkormányzat 453 m2-t birtokol. Telek területe 1083 m2. (225 millió forint 

értékben) 

- Gömb utca 15. 953 m2-es telek, 147 és 92 m2-es lakások és helyiség található 

rajta. (340 millió forint értékben) 

Árverés kiírása: 

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/ingatlangazdalkodas/hirek/20220426-

ingatlanarveres/ 

 

Katasztrófavédelmi igazgatóság támogatását is jóváhagyta a Képviselő-testület.  

 

Beszámoló a 10 éves intézmény-felújítási program időarányos végrehajtásáról 

előterjesztésben részletes képet kaptunk a felújítás, fejlesztés, a mindenkori kerületi 

költségvetés 15-17 %-os részéről: 2017-2021 között összesen 11,979 milliárd forintot 

költött ilyen feladatra az önkormányzat.  

 

Tájékoztatást kaptunk a Budapesti Közművek Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója XIII. 

kerületet érintő tevékenységéről az alábbi linken érhető el, 15. napirend: 

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-

dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a 

Fontos számok: 

- 387 db ebürülék gyűjtő kukát 78,9 millió forint értékben ürítettek 

- 308 millió forint értékben önként vállalt köztisztasági feladatok (hétvégi kuka 

ürítés, zsákok beszerzése, zöld hulladék gyűjtés stb.) 

Felmerült kérésként a leszerelt zöld kukák vissza helyezése (1250 db helyett 881 db van 

fent), 27 db visszahelyezésére van ígéret, a villamos síneknél a vágányzónák takarítása, 

város terheltségéhez kell igazítani a hulladék kezelést és a köztisztasági humán és eszköz 

igényt.  

 

Tájékoztatást kaptunk az Önkormányzat által szervezett egészségügyi szűrésekről, a 

prevenciós tevékenységekről és ezek szakmai eredményességéről: sajnos az NNK és az 

egészségbiztosítási rendszer nem finanszíroz több vizsgálatot és az rendelkezésre álló 

orvos kapacitás is szűkös, de ami fontos, hogy elsődleges a rosszindulatú daganatok 

kiszűrése, hasüregi ultrahanggal. A stroke miatt a carotis ultrahang vizsgálata 1x6 órában 

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a
https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-ulesek-dokumentumai/#omtrulesek-220421-1/3/a
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történik. Szájsebészeti, urológiai és bőrgyógyászati szűrővizsgálatot 1x6 órában vezetnek 

be. 

Sajnos mammográfiai vizsgálatra nincsen lehetőség, az állam nem finanszírozza a XIII. 

kerületi rendszerben.  

Szóban elhangzott Főigazgató úrtól, hogy a vizsgálatokon megjelent 750 főből 47%-nál 

találtak elváltozást, ami kezelést, további gondozást igényelt.  

 

Tájékoztatást kaptunk a helyi szociális intézményhálózat és a helyi gyermekvédelmi 

rendszer 2021-es évi működéséről. 

 

Elfogadtuk a Thurzó utca 16-18. szám alatti ingatlan kisajátítási eljárásban megállapított 

kártalanítási összeg megfizetését, 866 millió forint értékben. 2023. május 15-ig közpark 

megvalósítását vállalt az önkormányzat. Jelenleg már a tervkoncepciók és a lakossági 

egyeztetések zajlanak.  

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. június 6.  

 

Keszthelyi Dorottya 

önkormányzati képviselő 4. számú egyéni körzet 

 

 

 


