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Az egészségfejlesztés éve lehet 2021

MEGÚJULT AZ EBÉDLŐ ÉS A KONYHA
Együttműködésben a Külső-Pesti Tankerületi Köz-
ponttal a beruházás költségének felével, valamint kö-
zel 2 millió forint értékű gép- és eszközbeszerzéssel 
segítette az önkormányzat a régi helyére visszaköl-
tözött Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
ebédlőjének és konyhájának kialakítását. 

7. oldal

ÖNKORMÁNYZAT – BERUHÁZÁS

3-4-5. OLDAL

KULTÚRA 

Kispestért végzett kiemelke-
dő közművelődési tevé-
kenységéért Szabó Máriát, 
a Wekerlei Kultúrház és 
Könyvtár korábbi igazgatóját 
jutalmazta idén az önkor-
mányzat a magyar kultúra 
napja alkalmából.

6. oldal

SZABÓ MÁRIA
ÖNKORMÁNYZAT

Kispest hét városrészéből 
összesen 3914 szavazat 
érkezett az idei közösségi 
költségvetéshez. Ennek 
mintájára ma már a fővá-
rosban és az ország több 
településén is megkérdezik 
a lakosság véleményét.

2. oldal

GAJDA PÉTER
KÖZÖSSÉG

Négy hónapi intenzív 
kivitelezési munkálkodás 
után kelt életre a Jelfák az 
úton című Wekerlei Térvers. 
A tíz jelfából álló instal-
láció komplex művészeti-
építészeti-környezeti 
élményt nyújt Wekerlén.

10. oldal

SOMLÓI JUDIT
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A tervek szerint márciustól már fogad-
ják az ifjú betegeket az új Csokonai 
utcai gyermekorvosi rendelőkben. A 
több mint 440 négyzetméteres komp-
lexumban négy rendelőt, egy-egy 
tanácsadó helyiséget, orvosi szobát, 
vizsgálót, diszpécserszobát, beteg- és 
tanácsadói várót, valamint öltözőt és 
mellékhelyiségeket alakítottak ki az 
gyermekháziorvosok elképzeléseinek 
megfelelően, a hatósági előírások fi-
gyelembevételével. 

A kerületi egészségügyi fejlesztési program 
részeként ide költöznek azok a gyermek-
orvosok, akik korábban a Kispesti Egész-
ségügyi Intézetben rendeltek, hiszen ezen 
a helyen létesült az új radiológiai diagnosz-
tikai központ. A Csokonai utcai rendelő-
komplexum kialakítására több mint 130 
millió forintot fordítottunk a saját költség-
vetésünkből. Közel vagyunk az átadáshoz, 
terveink szerint ez márciusban megtörténik. 
Köszönjük az orvosok, a gyerekek és szü-
leik türelmét az átalakítás okozta kellemet-
lenségekért – mondta el lapunknak Kispest 
polgármestere. Gajda Péter hozzátette, az 

épület korábban hosszú ideig kispesti ci-
vilszervezeteknek adott otthont, amelyek-
nek az Ady Endre úton, a Templom tér 

sarkán, a szakrendelővel szemben alakított 
ki az önkormányzat egy szintén korszerű 
Civil Házat.  Horváth Gyulától, a beruhá-
zást koordináló Kispest Kft. ügyvezetőjétől 

megtudtuk, az épület felújítása tavaly kez-
dődött, az átépítés során csak a panelépület 
főfalai maradtak meg pár válaszfallal, ezek 
kivételével minden teljesen megújult. Új 
tetőszerkezetet kapott az épület hőszigete-
léssel, és a külső homlokzatot is szigetelték. 
A nem megfelelő nyílászárókat korszerű, a 
hőtechnikai előírásoknak megfelelő újakra 
cserélték. Teljes épületgépészeti és elektro-
mos felújítás történt, és az összes burkolat 
is új lett. Az orvosok elképzeléseinek meg-
felelően, az egészségügyi hatóság előírásai-
nak figyelembevételével alakítottuk ki az új 
épületet – tette hozzá.

Az egészségfejlesztési program részeként alakították át az épületet
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Lezárult a szavazás a közösségi
költségvetésről

ÖNKORMÁNYZAT – KERÜLETFEJLESZTÉS

Az idei közösségi költségvetéshez Kispest hét városrészéből 
összesen 3914 szavazat érkezett a január végi határidőre. 

A beruházást a tavalyi 
megtakarításaiból finan-
szírozta az önkormányzat

Célegyenesben a Csokonai utcai Célegyenesben a Csokonai utcai 
négy gyermekrendelő kialakításanégy gyermekrendelő kialakítása

A kispestiek 2017 óta vesznek részt a tervezésben

Míg a korábbi években a közösségi 
költségvetés nyomán kialakult ja-
vaslatokból a kerületi önkormányzat 
városrészenként megvalósított egyet-
egyet, a most megszavazatott javasla-
tok megvalósítása csak az év második 
felében várható majd az önkormányzat 
költségvetésének függvényében, hiszen 
a 2,7 milliárdos kormányzati elvonások 
miatt a kerület működőképességének 
megőrzése az elsődleges – mondta el 
lapunknak Kispest polgármestere. Gaj-

da Péter levélben kérdezte Orbán Viktor 
miniszterelnököt arról, hogy lesz-e az 
önkormányzatoknak kompenzáció az 
elvonások miatt, de erre nem érkezett 
még válasz.   
A szavazás eredménye 2021-re: 
- Felső-Kispest 1.: Játszótér felújítása, 
fejlesztése a Lehel és Eötvös utca között
- Felső-Kispest 2.: Úthibák javítása a 
Somlyó Zoltán utcában
- Felső-Kispest 3.: Árnyékoló ele-
mek kihelyezése a vizes játszótérre  

- Felső-Kispest 4.: A Hofherr Albert 
utcában az úttest hibáinak javítása 
- Wekerletelep: A Zalaegerszeg ut-
cai játszótér felújítása, fejlesztése 
- Hagyományos Kispest: Járda-
felújítás a Jahn Ferenc, Kossuth 
Lajos és Esze Tamás utcákban 
- Kertváros: Játszóterek felújítása, fej-
lesztése
A kispestiek közvetlen bevonása a 
kerületi költségvetés tervezésébe Gaj-
da Péter polgármesteri programjában 
jelent meg 2014-ben, és 3 évvel ké-
sőbb, 2017-ben valósult meg először 
a gyakorlatban. A kispesti közösségi 
költségvetés mintájára ma már a fő-
városban és az ország más pontjain is 
megkérdezik a lakosság véleményét. 
Ezt jól példázza a Budapesti Corvinus 
Egyetem Vállalatgazdaságtani In-
tézet Döntéselmélet Tanszékéről 
elindult kutatás, amely a részvételi 
költségvetés gyakorlati megvalósu-
lását és elméleti hátterét vizsgálja. 
A kutatásról bővebben: https://
corvinusonline.blog.hu/2021/01/26/ho-
gyan_szolhatsz_bele_te_is_budapest_
koltsegvetesebe_kutatas_a_reszveteli_
koltsegvetesrol 

Több önkormányzat is 
követi a kispesti példát
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Új diagnosztikai központ a szakrendelőben
Az új diagnosztikai eszközt 
(Optikai Koherencia Tomográf 
– Revo60), Dr. Sárdi Katalin 
szemész főorvos mutatta meg 
Gajda Péter polgármesternek, 
Burány Sándor országgyűlési 
képviselőnek, Varga Attila és 
Vinczek György alpolgármes-
tereknek. A rövid szakmai be-
mutató során a főorvos elisme-
réssel szólt az eszköz sokrétű 
használhatóságáról, könnyű 
kezelhetőségéről, felhasználó-
barát működéséről. Ez azért is 
fontos, mert így az assziszten-
sek segítségével a rendelőbe 

érkező betegek mindegyiké-
nél elvégezhető az a vizsgá-
lat, amely nagyon fontos mind 
az időskori makula-degene-
ráció (macula degeneratio), 
az éleslátásért felelős 
sárgafoltsorvadásos-betegség, 
mind pedig a zöldhályog korai 
felismerésében. Bár ez a vizs-
gálat teljes egészében az állam 
által nem támogatott, de a kis-
pestiek egészségmegőrzése 
érdekében az intézet átvállalta 
ennek költségeit – emelte ki a 
főorvos.

EGÉSZSÉGÜGY

Az OCT-gépet a Richter Gedeon Zrt. 7 millió 30 ezer 400 forintos adományából és a saját 500 ezer forintos 
hozzájárulásából vásárolta a Kispesti Egészségügyi Intézet. 

Az új OCT-gép a szem ideghártyáját vizsgálja

Korszerű eszköz működik a szemészeten

A Magyar Ellenállók és An-
tifasiszták Szövetségének 
(MEASZ) kezdeményezésére 
évente megemlékeznek a kis-
pesti orvos és politikus, Jahn 
Ferencről. A „szegények orvo-
sa” a 30-as évek derekától ak-
tív szerepet játszott a kispesti 
szociáldemokrata pártszerve-
zet munkájában, és Dachauba 
hurcolása után is – míg tehette 
– orvosként segített fogolytár-
sain. Tüdeje végül nem bírta ki 
a megpróbáltatásokat, és nem 
sokkal a tábor felszabadítását 

követően 43 évesen elhunyt.
Vinczek György alpolgármes-
ter rövid beszédében elmond-
ta, a család frissítette az or-
vos életét bemutató honlapot: 
https://jahnferenc.hu/.
Az önkormányzat részéről 
Vinczek György, a szakrende-
lő képviseletében Dr. Kumin 
Marianna főigazgató-főorvos, 
a Romák Felzárkóztatásá-
ért Egyesület nevében Losó 
Györgyné, a MEASZ képvise-
letében Szonderik Gyula emlé-
kezett virággal.  

EMLÉKEZÉS

Jahn Ferenc 2000-ben posztumusz díszpolgár lett

A szegények orvosára emlékeztek

Egyedülálló diagnosztikai 
központ jöhetett létre Kis-
pesten, hiszen a fővárosban 
sincs még egy olyan szakren-
delő, amelyben 2 MR és egy 
CT működik. A mintegy 440 
négyzetméteres épületrészben 
korábban a kispesti házi gyer-
mekorvosok és a területi védő-
nők dolgoztak. Az átfogó ke-
rületi egészségügyi fejlesztési 
program keretében a védőnők 
már átköltöztek a Forrásházba, 
míg a házi gyermekorvosok 
hamarosan birtokba vehetik 
a Csokonai utcában kialakí-
tott új rendelőket. A kormány 
önkormányzatokat érintő ked-
vezőtlen gazdasági döntései, 
elvonásai ellenére várhatóan 
folytatódhatnak a megkezdett 
egészségügyi beruházások, így 
Kispesten az idei év mégis az 
egészségfejlesztés éve lehet 
– mondta el lapunknak Gajda 
Péter polgármester. 
Dr. Kumin Marianna főigaz-
gató-főorvos kiemelte, átme-
netileg két lehetősége van a 
kispestieknek, hogy radioló-

giai vizsgálaton részt vehes-
senek, hiszen továbbra is je-
lentkezhetnek a Szent István 
Kórházba, de itt helyben is 
ellátják őket. Ahhoz, hogy ez 
létrejöhessen, köszönet jár az 
önkormányzatnak, mert meg-
teremtette a lehetőségét annak, 
hogy új helyet biztosítson a 
házi gyermekorvosoknak és 
védőnőknek.
Janny Géza, a labort üzemel-
tető Raditec Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, decem-
ber 21-én már fogadott bete-
geket az intézmény, és a terü-
leti ellátás átszervezése után, 
a XVIII. kerület és a főváros 
mellett várhatóan XIX. kerüle-
ti betegeket látnak majd el két 
műszakban, 20 szakemberrel, 
reggel 7 és 22 óra között. Egy-
egy MR-gép naponta, vizsgá-
lattípustól függően 35-40, míg 
a CT-gép 50-60 vizsgálatot vé-
gezhet el. Janny Géza felhívta 
a kispestiek figyelmét arra is, 
hogy a vizsgálatra beutalóval 
térítésmentesen lehet jelent-
kezni, de a költségtérítéses 

vizsgálathoz is orvosi javaslat 
szükséges. Sajnos a jelenlegi 
járványhelyzetben a váróban 

csak jóval kevesebb beteget 
tudnak egyszerre beengedni, 
így előfordulhat, hogy az ud-
varon kell várakozniuk a vizs-
gálatra érkezőknek, az ebből 
adódó kellemetlenségért előre 

is elnézést kérnek – tette hozzá 
az ügyvezető igazgató.  Meg-
tudtuk azt is, hogy a csaknem 
félmilliárdos beruházás és át-
alakítás során kiemelt figyel-
met fordítottak mind a gépek, 
mind a betegek biztonságára, 
így például az MR-gépek alá 
csaknem három méter mélyen 
került betonalap.

A fővárosban is 
egyedülálló diag-
nosztikai központ 

jött létre

Gajda Péter polgármestert Janny Géza ügyvezető igazgató kalauzolta körbe 
az új intézményben, Dr. Kumin Marianna, a KEI főigazgató-főorvosa, valamint 
Varga Attila és Vinczek György alpolgármesterek társaságában.

Már fogadja a betegeket a Kispesti Egészségügyi Intézetben kialakított radiológiai diagnosztikai központ.
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Szükséges az egynapos sebészet 
területének mielőbbi átadása, a 
jelenleg ott működő szakrende-
lések új helyének kialakítása, 
az egyes összetartozó szerve-
zeti egységek összerendezése 
intézetünkben. Ezért kidolgo-
zott ütemterv szerint szakaszo-
san megkezdődtek a szakren-

deléseket érintő költözések: 
- a teljes mozgásterápiás rész-
leg az első emelet bal szárnyán 
működik majd (leköltözik az 
Ortopédia, a Gyógytorna és a 
Masszázs). A Bőrgyógyászat az 
első emelet jobb szárnyába, a 
Gyógytorna a  helyére költözik.
A Kardiometabolikus ambulan-

cia, profiljának megfelelően, 
a Belgyógyászat részlegén, a 
második emelet bal szárnyá-
ban kap helyet. A Laboratórium 
helyén lesz a Sebészet, az Uro-
lógia és a Gasztroenterológia. 
Kedves Betegeink! Tudom, 
hogy minden változás kényel-
metlenséggel jár, de a lakosság 

érdekeit szem előtt tartva, az in-
tézet színvonalának további nö-
velése érdekében kérek Önök-
től megértést, türelmet, segítő 
hozzáállást!

Dr. Kumin Marianna
főigazgató-főorvos

Jelentős változások a Kispesti Egészségügyi Intézetben
EGÉSZSÉGÜGY - TÁJÉKOZTATÓ

Születésnapja (február 7.) alkalmából megkoszorúzták Dr. Jahn Ferenc mellszobrát a rendelőintézetben. 

Beutalóval térítésmentesen lehet jelentkezni



Ez a túlélés költségvetése. 
Idén sajnos a kormányzati el-
vonások és a járvány követ-
keztében 2,7 milliárd forinttal 
kevesebből tudunk gazdálkod-
ni. Ez többek között azt jelen-
ti, hogy egy sor olyan szol-
gáltatásunkat, melyeket évek 
óta biztosítunk a kerületben 
élőknek, meg kell szüntet-
nünk. Elmaradnak az ingyenes 
tanfolyamaink, nem tudjuk tá-
mogatni a sportegyesületeket, 
civil szervezeteket, egyháza-
kat, iskoláinkat. Kevesebb jut 
a köztisztasági, parkfenntartási 
és kulturális feladatokra is, és 
semmilyen fejlesztést nem ter-
vezünk ebben az évben. Így 
talán túléljük. A legszomorúbb 
az, hogy ezt pontosan abban 

az évben kell tennünk, amikor 
Kispest fennállásának 150. év-
fordulóját ünnepeljük. Tovább-
ra is várjuk, hogy a központi 
elvonások kompenzálására, 
miniszterelnök úr ígéretének 

megfelelően valaki kezdjen 
egyeztetni a 25 ezer fő feletti 
települések képviselőivel – így 
velünk is – az elvett bevételek 
pótlásáról – nyilatkozott la-
punknak a polgármester.
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A veszélyhelyzet alatt hatályos jogszabályoknak megfelelően, a képviselők többségének egyetértésével 
fogadta el Kispest 2021. évi költségvetési rendeletét Gajda Péter polgármester február 5-én. 

A „túlélés költségvetése”

Szabó Mária 2009-től állt an-
nak az intézménynek az élén, 
amelynek korábban munka-
társa is volt. Tevékenységéhez 
számtalan újítás, innovatív 
kulturális kezdeményezés is 
fűződik – mondta köszöntőjé-
ben Gajda Péter polgármester.
Burány Sándor, Kispest or-
szággyűlési képviselője arról 
beszélt az ünnepségen, hogy 
nem igazán vagyunk ahhoz 
hozzászokva, hogy ilyen szűk 
körben ünnepeljük és köszönt-
sük a közművelődésben dol-
gozókat. Az is szokatlan, hogy 
mostanság a kultúráért szinte 
„meg kell küzdeni”, hiszen 
nincsenek koncertek, színházi 
előadások, zárva a mozi. Ne-
héz a közönségnek is, hiszen 
az online élmény, legyen tech-
nikailag bármilyen korszerű, 
mégsem helyettesítheti a sze-
mélyes és élő találkozásokat. A 
kultúra tartást ad egy nemzet-
nek, kijelöli helyünket a világ-
ban, legyünk erre büszkét, és 
gondoljunk azokra, akik a mű-
velődés kis szigetein, például 
egy-egy kisebb intézményben 
naponta elhozzák nekünk a 
kultúrát – hangsúlyozta Bu-
rány Sándor.

Szabó Mária köszönetet mon-
dott közvetlen munkatársainak 
a sok-sok éves együttmunkál-
kodásért, az elért közös sikere-
kért, és ígéretet tett arra, hogy 
Kispest mindig az otthona ma-
rad, továbbra is figyelemmel 

kíséri korábbi munkatársai te-
vékenységét.  A Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében tartott 
ünnepélyes elismerés-átadá-
son a polgármester és az or-
szággyűlési képviselő mellett 
részt vett a három alpolgár-
mester, Kertész Csaba, Varga 
Attila és Vinczek György is.   
Kispest Önkormányzata 2011 
óta adományoz díjat kiemelke-
dő közművelődési tevékenysé-
gért, egyben köszönetet mond 
a kerületi intézmények dolgo-
zóinak a fontos és felelősség-
teljes munkáért, amellyel hoz-
zájárultak Kispest kulturális 

életének gazdagításához.
A nap megünneplésének öt-
lete Farsang Árpád zongora-
művészhez köthető, aki 1985-
ben vetette ezt fel. Tényleges 
megünneplésére a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
1988. december végi ülésén 
tett felhívást, és 1989 január-

jában ők szervezték meg az 
első évfordulós rendezvényso-
rozatot, annak emlékére, hogy 
– a kézirat tanúsága szerint – 
Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-én tisztázta le egy nagyobb 
kéziratcsomag részeként és je-
lölte meg dátummal Csekén a 
Himnusz kéziratát.

„A kultúra tartást 
ad egy nemzetnek, 
kijelöli helyünket

a világban”

KULTÚRA

Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi Bizottságának döntése alapján idén 
Szabó Mária, a WKK leköszönő igazgatója kapta az elismerést a magyar kultúra napja alkalmából tartott 
ünnepségen, amelyen hagyományosan köszöntik a közművelődési intézmények dolgozóit. 

2009 óta vezette a kultúrházat

Közművelődésért díjat kapott a Wekerlei
Kultúrház korábbi igazgatója

2,7 milliárd fo-
rinttal kevesebből 
tud gazdálkodni 

Kispest

A Kispesti Móra Ferenc Óvo-
da, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény szeptemberben 
költözött vissza régi helyére, 
ezért ki kellett alakítani egy 
tálalókonyhát és egy étkezőt. 
Ebben működött együtt az ön-
kormányzat és a Külső-Pesti 
Tankerületi Központ: mintegy 
6 millió forintba került a be-
ruházás, ennek felét – 3 mil-
liót – az önkormányzat állta, 
és további 1,8 millió forintot 
fordítottunk eszközök beszer-
zésére – tájékoztatta lapunkat 
Gajda Péter polgármester.  A 
munkálatok során az ebédlőt 
kifestették és új PVC-burko-

latot kapott. A konyhában fel-
újították a víz-, a csatorna- és 
elektromos hálózatot, valamint 
válaszfal épült. A falakra és a 
padlóra új csempeburkolat ke-
rült.  Kifestették a csatlakozó 
helyiségeket is (öltöző, folyo-
só, mosdó).  Zubor Attilától, 
a Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatójától megtudtuk: a tá-
lalókonyha teljes berendezését 
a GESZ biztosította: az öltö-
zőszekrényre, mosogatógép-
re, mosogatóra, rozsdamentes 
bútorzatra, hűtőszekrényre, 
melegen tartó pultra 1,8 millió 
forintot költöttek. 

ÖNKORMÁNYZAT – BERUHÁZÁS

Megújult az ebédlő és a konyha a Mórában

2021. FEBRUÁR2021. FEBRUÁR
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Könyvtári Cserepont elneve-
zéssel könyvkölcsönzési szol-
gáltatást indított a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár központi 
és valamennyi tagkönyvtára. A 
Cserepontokon a bibliotékák 
zárva tartása mellett is – ajtón 
vagy ablakon keresztül – lehet-
séges a kölcsönzés. Kizárólag 

előzetesen megrendelt könyve-
ket lehet elvinni, ezért a FSZEK 
átmenetileg ingyenessé teszi 
az előjegyzést. A Cserepontok 
február 10-től normál nyitva-
tartási időben működnek, úgy, 
hogy a kijárási tilalomra tekin-
tettel minden könyvtár 18 óra-
kor bezár. Az olvasók számára 

az utcai várakozás közben kö-
telező a távolságtartás, illetve 
maszk viselése. A biztonság ér-
dekében a visszavett könyveket 
72 óra karantén után teszi újra 
hozzáférhetővé a bibliotéka. A 
szolgáltatás részleteiről a www.
fszek.hu oldalon és a közösségi 
médiafelületeken tájékozód-

hatnak az olvasók. A Wekerlei 
Könyvtár Hívogató Könyvtári 
Ajtó szolgáltatása keretében 
február 21-től lehetőség nyílik 
az előre kiválasztott és megren-
delt könyvek kölcsönzésére. Az 
átvételre szerdánként 9-15 óra 
között van lehetőség a könyvtár 
ajtaja előtt.

Könyvkölcsönzés Cserepontokon
KULTÚRA - TÁJÉKOZTATÓ

A beruházás költségének felével, valamint közel 2 milliós eszközbeszerzéssel segítette az önkormány-
zat a Móra óvoda és iskola ebédlőjének, valamint tálalókonyhájának kialakítását. 

Várjuk a központi elvonások kompenzálását

Jobban esik az étel a megújult ebédlőben
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Útfelújítás
a Derkovits
utcában

TÁJÉKOZTATÓ

A kormány szándékai szerint 
a magyar egyetemek több-
sége nem lesz többé állami 
egyetem. A Színház- és Film-
művészeti Egyetem, vidéki 
– pécsi, szegedi, debreceni 
– tudományegyetemeink és 
több más felsőoktatási intéz-
ményünk érintett a döntésben. 
Kikerülnek az állami, a közös 
tulajdonunkból – sok száz 
milliárd forintnyi vagyonról 
van szó – és a kormány olyan 
alapítványoknak adja oda 
őket, amelyeknek vezetőit, 
kuratóriumait ő maga nevezi 
ki. Mindez alapjaiban befo-
lyásolja a magyar felsőoktatás 
jövőjét, gyermekeink, unoká-
ink továbbtanulási lehetősé-
geit. Alapjaiban befolyásolja 

a jövőt. Az a kormányzati ér-
velés, miszerint az állami he-
lyett az alapítványi fenntartás 
önmagában jobb, egyszerűen 
hamis. Van jó állami egyetem 
és gyenge alapítványi és for-
dítva. Nem ettől függ egy fel-
sőoktatási intézmény színvo-
nala, viszont a magyar állam, 
a közösségünk szegényebb 
lesz sok száz milliárd forinttal. 
Azt is mondják, hogy az Euró-
pai Unió támogatásából sokat 
kap a magyar egyetemi világ. 
Ez nagyszerű hír, meg kell 
jegyezni, hogy állami fenntar-
tású egyetem éppúgy kaphat 
ebből és felhasználhatja ezt, 
mint az alapítványi, így hát 
ezért szintén nem kell megvál-
ni az állami egyetemeinktől. 
A Színház- és Filmművészeti 
Egyetem esetében láthattuk 
leginkább, hogy micsoda bot-
rányos körülmények között, a 
hallgatók, a professzorok – eb-
ben az esetben ragyogó művé-
szeink, színészeink – megkér-
dezése nélkül, sőt ellenében 
döntöttek! Érthető és jogos a 
tiltakozás! A diákoknak, az 
oktatóknak, a színművészeti-
seknek igazuk van!
De végül is mire ez a nagy si-
etség? Tíz éven keresztül nem 
jutottak semmire, egyik tervük 

a másik után bukott el, most 
meg fél év alatt le akarják za-
varni az egészet. Hozzá kell 
tenni, úgy, hogy az egyetemek 
új vezetésébe sorra beültetik 
saját politikusaikat, minisz-
tereiket, akik így, a terveik 
szerint akkor is irányíthatják 
majd az egyetemeket és ke-
zelhetik a vagyont, ha már 
réges-rég nem lesznek minisz-
terek. Csak nem ezért van ez 
az egész? Csak nem a jövő évi 
választások közeledte gyorsít-
ja fel ennyire az eseményeket? 
Csak nem azért rohannak eny-
nyire tíz év helyben járás után, 
mert tartanak attól, hogy el-
veszítik a hatalmat? A válasz 
elég nyilvánvaló.
A hallgatóink, az oktatóink 
jövője nagyban meghatároz-
za, hogy milyen lesz Magyar-
ország! Hogy milyen lesz a 
közös jövőnk! A minőség, a 
színvonal kell, hogy elsődle-
ges legyen, ez a mostani válto-
zás nem ezt a cél szolgálja. A 
jó egyetemnek három ismér-
ve van: tehetséges hallgató, 
bölcs professzor és szabadság, 
vagyis autonómia. Láthatóan 
ez utóbbi eléréséhez az or-
szágunkban politikai változás 
kell!

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA 

Dr. Hiller István
(MSZP)

Az egyetemeinkről, a jövőről

Támogatást kapott a Tesco 
„Ön választ, mi segítünk” 
című pályázatán a Kispesti 
Jóléti Egyesület programja.

Olyan kispesti középiskoláso-
kat válogattak be a programba, 
akik tanácstalanok voltak a to-
vábbtanulást illetően, nem volt 
senki, akitől valós információt 

kérhettek volna szakmákkal 
kapcsolatban. A szervezők azt 
ajánlották a fiataloknak, hogy 
két általuk választott szakmát/
munkát próbálhatnak ki kis-
pesti munkahelyen úgy, hogy 
mindkét helyen 1-1 napot tölt-
hetnek el. Így „testközelből” 
tapasztalhatják meg a szakmák 

előnyeit, hátrányait, kérdezhet-
nek az őket fogadó szakembe-
rektől, a feladatok után vissza-
jelzést kapnak mentoraiktól. 
A program második felében, 
március 18-án workshopon ve-
hetnek majd részt a gyerekek, 
ahol szakemberek tartanak 
előadásokat, interaktív trénin-

get azért, hogy felkészülten, 
biztosabb önismerettel, infor-
mációkkal felvértezve választ-
hassanak szakmát/hivatást. A 
szakmák kipróbálását április-
ban kezdhetik a középiskolá-
sok – tájékoztatta lapunkat De-
ákné Császár Gabriella, a KIJE 
projektvezetője. 

CIVILEK

Szakmák próbaútján  

Várhatóan március 16-án 
kezdődik az útfelújítás a 
Derkovits Gyula utcában a 
Simonyi Zs. utca–Csokonai 
utca és a Vasúti átjáró–Ma-
lomkő utca közötti szakaszo-
kon.

A munkálatok során 2288 
m²-en az útpálya, 832 m²-
en a járda újul majd meg. 
Akadálymentesítik a gyalogos 
átvezetéseket, átépítik a lá-
tássérülteket segítő megállító 
jeleket, szegélyeket.  A Derko-
vits utca 83. és 85. szám előtti 
elemes útszűkületet kiemelt 
szegélyesre építik át, a mobil 
jelzőlámpákat oszloposakra 
cserélik. Az útfelújítást három 
ütemben végzik, ütemenként 
teljes lezárással, ezért a 182-
es, 182A-s és 184-es autóbu-
szok a Szabó Ervin utca/Si-
monyi Zsigmond utca–Üllői 
út–Lakatos utca terelőútvona-
lon közlekednek.
A munkálatokat a VIANOOVA 
87 Zrt. végzi a Budapest Közút 
Zrt. megbízásából, a kivitelező 
gondoskodik az érintett lakos-
ság tájékoztatásáról. A kivite-
lezés várható határideje: 2021. 
július 15.

A fideszes politikusok rajon-
ganak a házasság intézményé-
ért. Nincs ezzel az égvilágon 
semmi baj. Ahogy azzal sincs 
semmi baj, ha valaki úgy él 
boldog párkapcsolatban, hogy 
nincs róla papírja. Lehet egy 
szerelem életre szóló így is, 
úgy is. Ahogy életre szóló tra-
uma, ha a sírig tartónak hitt 
boldogság elmúlik, és kiáb-
rándulás, szakítás, válás vet 
véget az idillnek. Nemegy-

szer tapasztaljuk, hogy ismert 
emberek, köztük politikusok 
szívesen tárják a világ elé bol-
dogságukat (mert úgy vélik, 
ezzel népszerűbbek lesznek), 
aztán hirtelen magánügynek 
tekintik, ha vége a mézeshe-
teknek. Így járt Varga Judit 
miniszter asszony is. Mind-
össze néhány hete megtudtuk, 
hogy milyen zakót viselt férje 
az első találkozáskor, hol ke-
rült sor a lánykérésre, hogyan 
készülnek a karácsonyra. Eh-
hez nem kellett semmiféle 
leleplező riport, maga Varga 
Judit mesélte el a Blikkben. 
Cuki videó is volt, gyerekek-
kel. Aztán most a Blikk megír-
ta, hogy válnak. Most azt kéri 
a miniszter asszony, hogy a 
sajtó tartsa tiszteletben a ma-
gánéletét, már csak a gyerekek 
miatt is. Persze közben azért 
kiderült, hogy a házaspár in-
gatlanügynököket megszégye-
nítő ügyességgel szerzi az in-
gatlanokat, pontosan, szépen, 
ahogy a csillag megy az égen. 

Öröm az ürömben, hogy leg-
alább van min osztozni. Ahogy 
Rogán Antal sem rokkant bele 
válásaiba, tehetős emberként 
nősült meg harmadjára is. 
Nem verte nagydobra, tanult a 
korábbi házasságából. Viszont 
zokon veszi, hogy a sajtó új-
donsült felesége családjának 
friss, milliárdos földügyleteit 
firtatja. Mintha magánügy len-
ne. Nem, ez nem az. A lányké-
rés módja, a zakó színe az. A 
vagyongyarapodás nem az. És 
ha már a magánélet szentségé-
nél tartunk, örülnék, ha a köz-
társasági elnök felesége nem 
rangsorolná a szerelmeket 
aszerint, hogy házasság vagy 
„csak” élettársi kapcsolat. Az 
állam igazán kiszállhatna vég-
re polgárainak magánéletéből. 
Ha már éppen Valentin-napon 
írom a cikket: mindenkinek 
azt kívánom, hogy legyen bol-
dog élete párjával, úgy, ahogy 
szeretnék, anélkül, hogy bárki 
beleszólna!

KISPEST ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK ROVATA

Burány Sándor 
(MSZP)

A házasság hete

A kirendeltség-vezető lapunk-
nak elmondta, a füstérzékelők-
kel a tűzesetek, a szén-mon-
oxid-érzékelővel a mérgezések 
előzhetők meg, ezért is indult a 
kezdeményezés, hiszen éppen 
a megelőzés a bizottság leg-
fontosabb célkitűzése. Ezért 
tartanak figyelemfelhívó kam-
pányokat, előadássorozatokat 
és képzéseket, valamint lehe-
tőségeikhez mérten eszközök-
kel is támogatják a rászoruló 
családokat, hogy növelhessék 

otthonuk biztonságát. Bakos 
Gyula hangsúlyozta, a kataszt-
rófavédelemnek kiemelt célja 
erősíteni az emberekben annak 
fontosságát, hogy aktívan részt 
vegyenek saját biztonságuk 
megteremtésében. Balázs Pi-
roska arról beszélt az átadón, 
örül, hogy intézményükre esett 
a választás, egyedül élő, rászo-
ruló, alacsony jövedelemmel 
rendelkező ellátottjaikhoz ke-
rülnek ezek az eszközök.  

GONDOSKODÁS

Biztonság a rászorulóknak 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság felajánlásaként négy szén-monoxid-ér-
zékelőt és hat füstérzékelőt adott át Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, a Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Gajda Péter polgármesternek és Ba-
lázs Piroskának, a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat igazgatójának. 

A járványügyi helyzet-
re való tekintettel a szemé-
lyes gyermekfelvétel szüne-
tel. Lehetőség van azonban 
arra, hogy a http://www.
egyesitettbolcsode.kispest.
hu/ honlapon található „gyer-
mekfelvételhez szükséges do-
kumentumokat” (összesen 4 
db) a szülők kinyomtassák és 
a gyermek anyakönyvi kivo-
natának másolatával együtt 
eljuttassák hozzánk (mun-
káltatói igazolás nem része a 
felvételi dokumentumoknak, 
annak beszerzésére a kérelem 
beadásához nincs szükség): 
- a szkennelt/lefényképe-
zett dokumentumokat az 
egyesitettbolcsodek@kispest.
hu e-mail- címre küldve, vagy 
- a Kispesti Egyesített Bölcső-
dék címén (1191 Budapest, 
Eötvös u. 11.) lezárt boríték-
ban elhelyezve a postaládába.  
Az e-mailen küldött doku-
mentumok beérkezéséről, 
esetleg a hiánypótlásról min-
den esetben válasz e-mail-
ben tájékoztatjuk a szülőket. 
Az intézményvezetői elbírá-
lás után a felvételről – ami 
erre a nevelési évre folya-
matos, 2021/2022-re pe-
dig tavasszal lesz – a szü-
lők határozatban értesülnek.   
Kérem, ha a fentiekkel kap-
csolatban bármilyen kérdésük 
merül fel, keressenek meg bi-
zalommal (tel.: 061/2803039, 
mobil: 0620/3257467, e-mail: 
egyesitettbolcsodek@kispest.
hu).

Aszódi-Sikter Éva 
Kispesti Egyesített Bölcsődék 

vezetője

Bölcsődei beirat-
kozás 2021-ben

NEVELÉS – TÁJÉKOZTATÓ 
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KÖZÖSSÉG 

Jelfák az úton – Wekerlei Térvers

A térvers a Wekerlei Társas-
kör Egyesület (WTE) kezde-
ményezésére jött létre. A tíz 
állomásból – „versszakból”, 
installációból –, azaz jelfából 
álló séta 1,6 kilométeren át ve-
zeti a látogatót. A jelfák fehér 
betontalapzatból kinövő, rozs-
damentes acél elemekkel kom-
binált, faragott faoszlopok. 
Mindegyik más, mivel formá-
jukat és a talapzatokba bevé-
sett szövegszilánkokat a néző-
kén át megpillantható látvány, 
tér- és épületrészlet ihlette. 
Létrejöttéről Somlói Judit, a 
Wekerlei Társaskör Egyesü-
let elnöke a február 6-i sétán 
elmondta, önkéntesek fejében 
született meg az ötlet 2012 
őszén: ne legyen az enyésze-
té az a 21 faragott faoszlop, 
amiket a Bárczi téri Megfa-

gyott muzsikusok installáció 
felújítása miatt bontottak el. 
Egy kilencfős csapat közös 
gondolkodása nyomán szüle-
tett meg a szándék, hogy az 
oszlopokat értékteremtő és a 
telep különleges értékeit be-
mutató egyedi módon hasz-
nosítsák. A Wekerletelep 110 
jubileumi évhez kapcsolódóan 
kapott kétmillió forint önkor-
mányzati támogatás eredmé-
nyeképpen 2020 januárjában 
indulhatott az érdemi munka. 
Az alkotók nagy hangsúlyt 
fektettek a térvers útvonalának 
megkomponálására, a tíz állo-
más helyszínének kijelölésére 
és kialakítására, a nézőkék ál-
tal megmutatott részletek ki-
választására. A környezet és a 
kiemelt térrészletek ihletésére 
megszülettek az egyes talapza-

tokon olvasható szövegszilán-
kok. Fáradságos és konstruktív 
alkotói viták után elkészültek 
az első vizuális tervek, majd 
körültekintő szakmai munkára 
volt szükség, hogy a természeti 
és épített környezetbe való il-
leszkedés mellett műszaki és 
biztonsági szempontoknak is 
megfelelő alkotások szülesse-
nek. 2020 őszére összeálltak a 
véglegesnek tűnő gyártmány-
tervek, majd a szükséges enge-
délyeket is megkapta a projekt. 
A különleges szakipari munká-
kat külsős mesterekre bízták, 
de a többi feladatot – földmun-
kák, festések, szerelések, beto-
nozás – az alkotók és néhány 
további önkéntes bevonásával 
saját kezűleg végezték. Négy 
hónapi intenzív kivitelezési 

munkálkodás után kelt életre a 
Jelfák az úton című Wekerlei 
Térvers. Kispest polgármeste-
re az önkormányzat nevében is 
megköszönte a térverset. Gaj-
da Péter elmondta, örül, hogy 
a Wekerlei Társaskör és az ön-
kormányzat egy olyan újabb 
közös projekten van túl, ami 
megint megmutatja a wekerlei 
közösség kreativitását és azt, 
hogy szívüket-lelküket belete-
szik abba, hogy Wekerle tény-
leg az a hely legyen, „ahol ér-
téket őriz az idő”. Hozzátette, 
reméli, minél többen jönnek és 
járják végig az utat, észrevéve 
a csodákat, amiket bemutat 
a Wekerlei Társaskör. Ígérte, 
az önkormányzat a jövőben is 
nyitott lesz a hasonló projek-
tekre. 

Tíz jelfából álló installáció nyújt komplex művészeti-építészeti-környezeti élményt Wekerletelepen. A 
Jelfák az úton elnevezésű Wekerlei Térvers egyedülálló közösségi alkotás, amely önkéntesek ötletelése 
és munkája nyomán született meg, megvalósulását kétmillió forinttal támogatta az önkormányzat. 

Somlói Judit, a WTE elnöke, Gajda Péter polgármes-
ter és Romhányi András, az alkotó csapat tagja
a Corvin körúti „térversszak” előtt

Az utolsó „versszak”

A Wekerlei Társaskör szóban 
és írásban is ismertette a főpol-
gármesterrel az álláspontját. A 
Társaskör megerősítette, hogy 
az érintett területen a Galvani 
híd megépülése nélkül is jelen-
tős forgalomnövekedés várha-
tó, ugyanakkor a bemutatott 
„3-as nyomvonalterv” töme-
ges és masszív elutasítottsága 
egyértelmű: egyöntetűen elle-

nezik a helyi civil szervezetek, 
az érintett kerületrészek kis-
pesti képviselői és a lakosság. 
A Társaskör által kezdeménye-
zett aláírásgyűjtés során már 
eddig is a – leginkább érintett 
– Határ úti lakóépületek 78%-
ából, az Álmos utcai házak 
65%-ából és Kispest további 
részeiből is nagy számban ér-
keztek aláírások, amellyel el-
utasítják a felszínen építendő 

út megvalósítását, egyben a 
Wekerlei Társaskör által java-
solt, az Illatos-árok mellett vé-
gig alagútban vezetett 8. ver-
ziót támogatják. Gajda Péter 
a találkozón kijelentette, hogy 
a kerület lakosságának érde-
keit képviselve visszavonta a 
3-as változat elvi támogatását 
és kizárólag a 8. verziót támo-
gatja – tájékoztatta lapunkat a 
Wekerlei Társaskör Egyesület.

CIVILEK

Gajda Péter kezdeményezésére Karácsony Gergely főpolgármesterrel ta-
lálkoztak a Wekerlei Társaskör képviselői és Kispest polgármestere február 
4-én.

Egyeztetés a Galvani hídról
és a csatlakozó úthálózat terveiről

Alagútban 

v

Azok a kerületi nyugdíjas pe-
dagógusok, akik 50, 60, 65, 70 
évvel ezelőtt szerezték meg ké-
pesítésüket, és legalább 30 évet 
töltöttek a pedagógus pályán, 
díszoklevél iránti kérelmüket 
2021. március 20-ig adhatják 
le személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási és 
Szociális Irodájának Humán-
szolgáltatási Csoportjánál (Bu-

dapest, Városház tér 18-20.). 
Kérjük, a kérelem leadása előtt 
egyeztessenek a 06 (1) 3474-
631-es telefonszámon!
A kezdeményező kérelemhez 
csatolni kell: 
- a képesítő oklevelet vagy 
hiteles másolatát, 
- szakmai önéletrajzot, 
- a szolgálati évek számát 
igazoló okiratot (pl. munka-

könyv másolata) Ha az érintett 
már megkapta a díszoklevél 
valamelyik fokozatát, úgy a 
kezdeményező kérelemhez 
csak a díszoklevél másolatát 
kell csatolni!
További felvilágosítás a 06 (1) 
3474-631-es telefonszámon 
kérhető.

Humánszolgáltatási
és Szociális Iroda

Pedagógusok díszoklevél iránti kérelme 2021-ben
FELHÍVÁS – DIPLOMA

Rusz Boriszláv, a Fővárosi 
Szerb Önkormányzat és a 
Kispesti Szerb Önkormány-
zat elnöke a nemzetiségek 
napja (december 18.) al-
kalmából tartott megem-
lékezésen vehette át az 
állami elismerést. Nemzeti-
ségekért díj elismerésben a 
magyarországi nemzetisé-
gek érdekében a nemzetiségi 
közéletben, az oktatásban, 
a kultúrában, az egyházi 
életben, a tudományban, 
a tömegtájékoztatásban, a 
gazdasági önszerveződés 
területén példaértékű tevé-
kenységet végző személyek 
és szervezetek részesülhet-
nek.

Hetvenhat évvel ezelőtt, 
1945. január 9-én fejeződtek 
be a II. világháború harcai 
Kispesten. Ebből az alka-
lomból tartottak megem-
lékezést a Városház téren 
álló emlékműnél. Az ön-
kormányzat képviseletében 
Gajda Péter polgármester 
és Vinczek György alpo-
lgármester, a Magyar El-
lenállók és Antifasiszták 
Szövetsége nevében Hanti 
Vilmos elnök, valamint 
Szonderik Gyula kispesti 
titkár és Chwala Tibor, a 
Romák Felzárkóztatásáért 
Egyesület részéről Losó 
Györgyné elnök hajtott fe-
jet és helyezett el koszorút 
az emlékmű talapzatán. A 
békét szimbolizáló nőalakot, 
Tar István szobrászművész 
alkotását, 1960-ban állítot-
ták fel a téren. 

CIVILEK

Nemzetiségekért
díj 

EMLÉKEZÉS

A harcok végére
emlékeztek
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Melléklet 

a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján

 

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

1. Étterem

 Fő terméktípusa: Melegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos 
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek 
biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

2. Büfé

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben 
(étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

3. Cukrászda

 Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét 
nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

 Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét 
nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

5. Italüzlet, bár

 Fő terméktípusa: Szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét 
nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

1

v

v

2021. január 1-jétől a gépjár-
műadóval kapcsolatos adóha-
tósági feladatokat az állami 
adóhatóság, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) látja el.
A változás a gépjármű-üzem-
bentartókat (tulajdonosokat) 
nem érinti, pluszteendőjük 
nem lesz. Az első részletet 
március 15-e helyett elég áp-
rilis 15-ig befizetni. A NAV 
minden érintettnek határoza-
tot küld a fizetendő adóról, az 
aktuális fizetési határidőkről 
és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról.
A változások nem befolyásol-
ják a gépjárműadó alóli men-
tességeket. A 2020. december 
31-én fennálló adómentességet 
és szünetelést az önkormány-
zatok adatszolgáltatása alapján 

a NAV hivatalból, automati-
kusan veszi figyelembe az adó 
kivetésénél.
A mentességet, az adóked-
vezményt a GJADO „adat- és 
változásbejelentő lap a gép-
járműadó mentesség/ked-
vezmény/szünetelés igény-
bevételéhez” elnevezésű 
adatlapon lehet bejelenteni, 
amely legegyszerűbben az On-
line Nyomtatványkitöltő Al-
kalmazással (ONYA) küldhető 
be a NAV-hoz. A nyomtatvány 
papír alapon is elérhető majd a 
NAV központi ügyfélszolgála-
tain.
A 2021. január 1-jét megelő-
ző időszakra eső gépjárműadó 
ügyekben (a 2020. december 
31-ig keletkezett, változott, 
vagy megszűnt adókötelezett-

séggel kapcsolatos ügyinté-
zéssel, ezen időszak adójának 
beszedésével, végrehajtásával, 
erre az időszakra vonatkozó 
ellenőrzés és szankciók meg-
állapításával) az adóhatósági 
feladatokat továbbra is az ille-
tékes Budapest Főváros XIX. 
kerület Kispesti Polgármesteri 
Hivatal Adóügy (önkormány-
zati adóhatóság) végzi.
Így, az önkormányzati adóha-
tóság továbbra is élhet a vég-
rehajtás lehetőségével, vagy 
akár a gépjármű forgalomból 
való kivonására vonatkozó 
kezdeményezés lehetőségével, 
ha az adótartozás az egy évi 
adótételt meghaladja, feltéve, 
hogy a fizetési kötelezettség 
2020. december 31-ig kelet-
kezett. Az állami adóhatóság 

a 2021-től keletkező egy évi 
gépjármű-adótartozás esetén 
kezdeményezheti a gépjármű 
forgalomból való kivonását.
A 2020. december 31-ig fenn-
álló gépjárműadó tartozásokat 
továbbra is az önkormányza-
ti adóhatóság gépjárműadó 
számlájára kell megfizetni, 
erről február hónapban egyen-
legértesítőt küldünk az érintet-
tek részére.
A változásokkal kapcsolatos 
kérdésekben a Hivatal adóügyi 
munkatársai állnak az adózók 
rendelkezésére.

Pénzügyi és Gazdasági Iroda 
Adóügy

Gépjárműadó: mi változott 2021-től?
TÁJÉKOZTATÓ

FELHÍVÁS 

Tisztelt Kereskedők!

A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szó-
ló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet szerint 2021. január 
1-jétől a vendéglátó üzleteket 
üzlettípusokba kell sorolni. 
Új üzlet létesítésekor már a ké-
relem tartalmazza az üzlettípus 
meghatározását. 
A már meglévő, a 2021. janu-
ár 1-ig bejelentett vendéglátó 
üzletek esetén az üzlettípust 
a kereskedő legkésőbb 2021. 
március 31-ig köteles bejelen-
teni a jegyzőnek. 
Az egyes üzlettípusokat és 
azok jellemzőit a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének fel-

tételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet 4. mellék-
lete határozza meg. 
A jogszabály 11 típust külön-
böztet meg az étteremtől a 
mozgó vendéglátóhelyig:
  1. Étterem,
  2. Büfé, 
  3. Cukrászda,
  4. Kávézó, alkoholmentes ita-
lokra specializálódott vendég-
látóhely,
  5. Italüzlet, bár,
  6. Zenés-táncos szórakozó-
hely,
  7. Munkahelyi/közétkeztetést 
végző vendéglátóhely,
  8. Gyorsétterem,
  9. Rendezvényi étkeztetés,
 10. Alkalmi vendéglátóhely,

 11. Mozgó vendéglátóhely (a 
székhely szerint kell bejelen-
teni).

A bejelentés megtétele elekt-
ronikus úton, az E-ÖNKOR-
MÁNYZAT portálon
https://ohp-20.asp.lgov.hu/ el-
érhető űrlap kitöltésével lehet-
séges.
A bejelentés lépései:
a településnél: Budapest XIX. 
Kerületi Önkormányzatot ki-
választani,
ügyindítás,
ágazat: ipar-kereskedelem, 
ügytípus: üzleti tevékenység
bejelentés nem üzletköteles 
termék forgalmazásáról űrlap, 
adatváltozás. 

Amennyiben a bejelentés meg-
tételével kapcsolatban további 
információra van szüksége, 
kérem, forduljon a megbízá-
somból kereskedelmi hatósági 
jogkörben eljáró Hatósági Iro-
dához. 
Budapest Főváros XIX. Kerü-
let Kispesti Polgármesteri Hi-
vatal Hatósági Iroda 
telefon: + 36 1 3474-974  
e-mail: hatosagiiroda@hiva-
tal.kipest.hu

Budapest, 2021. február 15. 

dr. Béja Julianna 
jegyző

Vendéglátóhely üzlettípus bejelentési kötelezettsége

Vendéglátóhely üzlettípusok a 13-14. oldalon



PÁRBESZÉD 
TERE
KÖZÖSSÉGI TÉR

Minden programunk ingyenes.
A Párbeszéd Tere az Ady Endre út 89- ben található.

Facebook oldalunk:  Párbeszéd Tere | Facebook
Blogunk: https://parbeszedtere.blog.hu

KEDVES KISPESTIEK!
December vége óta a Párbeszéd Terének kirakatában a Relatív szépség pro-
jekt fotókiállítása látható. A képek a „női lapok” címlapjaira emlékeztetnek, a 

modellek azonban nem hírességek, hanem hétköznapi fiatal nők. A szervezők 
nem titkolt célja a szépség fogalmának tágítása. Akit bővebben érdekel, kik is 

láthatók a képeken, utánanézhet a Facebookon
a Relatív Szépség Csoport oldalán. 

Előadásainkat a zárlat feloldásáig online szervezzük. A beszélgetéshez a 
Facebook oldalunkon (Párbeszéd Tere | Facebook), illetve blogunkon

(https://parbeszedtere.blog.hu) közzétett zoomos linken lehet csatlakozni.
Az előadások visszanézhetők a Facebook oldalon.

Március 11-én dr. Hiller István tanár úr (az országgyűlés alelnöke) rendhagyó 
történelemórát tart a március 15- i forradalomról. Hiller tanár úr nemzeti ünne-
peinkhez kapcsolódva mindig új, izgalmas megvilágításba helyezi a korabeli 
eseményeket, forrásokra támaszkodva elemez, mutat fel eddig nem ismert 

összefüggéseket.
Tervezzük a márciusi forradalom ünnepkörré tágítását a sajtószabadságról 

szóló beszélgetéssel, ennek időpontját még egyeztetjük.
Március végén indul Kis(pesti) Polgárképző sorozatunk. A 21. században az 
állampolgári jogok gyakorlásának új lehetőségei jelentek meg: szavazás ön-
kormányzati költségvetésre, előválasztás, stb. A polgárképzőn ezekről lehet 

kérdezni előadóinkat.

Szeretettel várjuk Önöket – egyelőre még mindig online

14 2021. FEBRUÁR

6. Zenés-táncos szórakozóhely

 Fő terméktípusa: Szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos 
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos 
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni 
fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy 
melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

8. Gyorsétterem

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét 
nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával 
rendelkezik.

9. Rendezvényi étkeztetés

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés

 Üzemeltetés típusa Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy 
önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak 
stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

10. Alkalmi vendéglátóhely

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, 
egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. 
Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

11. Mozgó vendéglátóhely

 Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

 Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

 Üzemeltetés típusa Alkalmi

 Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. 
A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik, nem biztosít ülőhelyet, 
egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó 
food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon

 Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
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  A promóció 2020. szeptember 23-tól a visszavonásig érvényes. 
  A kedvezményt kizárólag magánszemélyek, a regisztrációt követő első vásárláskor vehetik igénybe.
  További információt az alkuguru.hu oldalon találhat.

alkuguru.hu

közvetlenül a nagykertől! 

SZUPER ÁRAK 
A LAKOSSÁGNAK IS 

Rendeljen kínálatunkból
már ma az alkuguru.hu-n Gyors kiszállítással

Most az első vásárlás után akár 7 % kedvezmény jár*

Egészségügyi eszközök
közvetlenül az importőrtől
egyszer használatos, KN95, N99 
maszk, kézfertőtlenítő, gumikesztyű

Alkudozzon a jobb árakért
licitáljon és szerezze meg a 
legnagyobb kedvezményeket 

Hatalmas választék

 *Az első vásárláskor 5%-ot írunk jóvá Vimpex Pont fromájában (ViP) .
  A 1 ViP 1ft-ot ér, amit a következő vásárlásokkor fog tudni felhasználni.
  Az első vásárláskor további +2%  ViP kedvezmény jár, ha az őt ajánló vevő email címét megadja.
  Az ajánló vevőnek 5% kedvezmény jár, ha az ajánlott vevő megadja az ajánló vevő email címét.



TEKNŐS FERENC
4. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

SOMOGYI LÁSZLÓNÉ
5. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-340-5818)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-30-960-9916) a Fidesz-irodá-
ban (Ady Endre út 91.)

PARÓCZAI ANIKÓ
9. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden páratlan hét keddjén 9 
és 11 óra között az Ady Endre 
út 190. alatt, valamint telefonos 
egyeztetés alapján (06-30-483-
6529)

Telefonos egyeztetés alapján 
(06-20-290-4875) a DK-irodában 
(Ady Endre út 106.)

DOMOKOS GÁBOR
10. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

VARGA ATTILA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap első péntekén 17 
és 18 óra között a Kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolában
(Csokonai utca 9.)

LACKNER CSABA
7. sz. választókörzet

Minden hónap első szerdáján 
16 és 17.30 között a Kispesti 
Waldorf Iskolában (Vécsey utca 
9-13.), jelentkezni lehet még
a DK irodájában (Ady Endre út 
106., Tel.: 607-3879,
Email: dkkispest@gmail.com)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-432-7731)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan (06-20-549-2400)

ÉKES GÁBOR
8. sz. választókörzet
(Fidesz-KDNP)

DÓDITY GABRIELLA
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján (06-
20-242-7079) a Fidesz-irodában 
(Ady Endre út 91.)

FEKETE MÁRK
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

LAZÁNYI FERENC
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján
(06-20-490-0968)

SONG SIMON
Listás képviselő
(Fidesz-KDNP)A koronavírus-járvány miatt szünetel a személyes ügyfélfogadás a Polgármesteri 

Hivatalban az anyakönyvi ügyek kivételével. Részletek: kispest.hu - Közlemények - 
Megszűnt a személyes ügyintézés a hivatalban 
A kormányablakokban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyintézés, 
az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik. Időpontot foglalni ügyfélkapus 
azonosítóval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a magyarorszag.hu oldalon, illetve 
ügyfélkapu-regisztrációval nem rendelkező ügyfeleknek az éjjel-nappal ingyenesen 
hívható 1818-as telefonszámon lehet. 

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN
FELNŐTT 24 ÓRÁS ORVOSI 
ÜGYELET
1195 Budapest, Petőfi u. 49.
Telefon: 282-9692
GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
1089 Budapest, Üllői út 86.
Heim Pál Gyermekkorház
(éjszaka, hétvége
és ünnepnapok)
Telefon: 264-3314

EGÉSZSÉGÜGY

Előzetes telefonos bejelentkezés
alapján folyamatosan
(347-4525)
Polgármesteri Hivatal,
Városház tér 18-20.

6. sz. választókörzet
Minden hónap második keddjén 
14 és 16 óra között, telefonos 
bejelentkezés alapján (347-4573) 
a Polgármesteri Hivatalban

KERTÉSZ CSABA
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

12. sz. választókörzet
Alpolgármesteri fogadóórája:
Minden hónap második szerdáján 
13 és 16 óra között, telefonos 
egyeztetés alapján (347-4523)
a Polgármesteri Hivatalban
Képviselői fogadóórája:
Minden hónap harmadik hétfőjén 
17 és 18 óra között a Kertvárosi 
Közösségi Házban
(Temesvár utca 117.)

VINCZEK GYÖRGY
alpolgármester
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

11. sz. választókörzet
Telefonos egyeztetés alapján
(347-7400)

RÁTKAY ANDREA
3. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

BURÁNY SÁNDOR
országgyűlési képviselő
(MSZP)

Előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján folyamatosan
(06-20-466-8492)

Telefonos fogadóórát tart a járvány 
idején, a 06-1-211-3307-es telefon-
számon előzetesen bejelentkezőket 
a fogadóóra idején visszahívja. 
Következő telefonos fogadóóra: 
2021. március 4. 17 óra

DR. HILLER ISTVÁN
országgyűlési képviselő
(MSZP)

FEKETE LÁSZLÓ
1. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második keddjén a 
Forrásházban (Dobó Katica utca 
18.), előzetes telefonos egyezte-
tést követően (06-20-549-2456)

BOGÓ JÓZSEFNÉ
2. sz. választókörzet
(Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

Minden hónap második hétfőjén 
16 és 18 óra között az MSZP-
székházban
(Kossuth Lajos utca 50.)

GAJDA PÉTER
polgármester
(MSZP)

FERENCZI ISTVÁN
Listás képviselő
(LMP)

Telefonos egyeztetés alapján 
folyamatosan
(06-20-239-2122)
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Fotó: Getto Márton, Ruzsa István Szerkesztőség: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: (061) 347-4503, (0620) 426-1918 Email: kispestujsag@kispest.hu Hirdetésfelvétel:  (0670) 676-3730, kispesti.ujsag@gmail.com
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű 
pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 
53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing 
Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződés-
kötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF

Induló ár: 
6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre nagyobb
próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. A Fővárosi Csatornázási Művek
(FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból eredő kihívások ellenére a
kapacitások határáig folyamatosan és biztonságosan vezesse el a szennyvizet. 

Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatornarendszer
megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a rendel-
tetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM számít a lakosság
együttműködésére.

Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó, akadnak
olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel veszélyeztetik a
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem ritka, hogy ezzel a rendesen
díjfizető lakókörnyezetükben élőknek okoznak elöntéseket, ezzel pedig károkat. 

A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk, hogy
lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért. Mindezeket fi-
gyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben vizsgálni a csatorna-
bekötések szabályosságát. 

A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e, 
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte esetén a

csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető hálózatra kötött-e,
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a szennyvíz-

bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e. 

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük önellenőrzésre,
az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy ha minden feltétel adott,
akkor szabályos eljárás keretében legalizálni a csatlakozást.

Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott
vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közműhasználathoz
a jelenleginél jóval magasabb kötbér, illetve pótdíjfizetési kötelezettség társul, amelynek
összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük tekintetében
(pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik az előzményeket), a kel-
lemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni, ha a következő tanácsokat
megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába

vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Közcsatorna-

használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztőhasználat esetén a
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.) 

• Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben a köz-
csatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ budapest/ugyf-
elfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére azon ügyfeleknek, akik bi-
zonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges szabálytalan bekötésük
megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi idő alatt szeretnének intézkedni. 

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá tételére
2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező szabálytalan köz-
műhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM eltekint a kötbér vagy a
pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható
szolgáltatási díj teljes időszakra történő kiszámlázásától.

A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi
előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről vagy megszüntetéséről.
A megszüntetésről szóló döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia
kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak
érdekében, hogy a kötbér- vagy pótdíjfizetés alól  mentesíthető legyen. 

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból, hogy a
szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön. 

SSZZAABBÁÁLLYYOOSS  CCSSAATTOORRNNAAHHAASSZZNNÁÁLLAATTTTAALL SSOOKKAATT  TTEEHHEETTÜÜNNKK  AA  KKLLÍÍMMAAVVÁÁLLTTOOZZÁÁSS  HHAATTÁÁSSAAII  EELLLLEENN
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Shetland U.K. Nyelviskola

Tanfolyamok ára: 78.000 Ft (60 óra) / 53.000 Ft (40 óra)

Nyelviskolánk:
 – felnôtt, gyermek, üzleti és egyéni tanfolyamokat indít
 – kislétszámú csoportokban tanít (4-9 fô)
 – az Euro vizsgaközpont angol és német akkreditált vizsgahelye
 – vizsgafelkészítô tanfolyamokat tart alap-, közép- és felsôfokon
 – Kispest, Wekerletelepen levô helyszíneken oktat

Jelentkezés ingyenes szintfelmérésre: telefonon, on-line, vagy 
személyesen 
A csoportokhoz tanév közben bármikor lehet csatlakozni.

shetland@shetland.hu – 1192 Budapest, Kábel u. 10.  –  Tel: 281-0822, 30/952-1202 
Felnôttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000281

www.shetland.hu 1992 óta a nyelvtanítás élvonalában!

MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS KISPESTEN
Angol, német, spanyol, francia, olasz tantermi és online 
nyelvtanfolyamaink január közepén indulnak  
délelôtt, délután és szombaton, minden tudásszinten.

2020/21

Cím: 1191 Budapest, Fő u. 23. Fsz. 2.
Telefon: (0630) 723-2933, (061) 282-1835
Email: info@fogorvosom.hu
Web: fogorvosom.hu

CT-vel felszerelt  3D digitális fogászat

• Fogbeültetés
• Éber szedáció
• 3D műtét tervezés
• Mosolytervezés
• Fogszabályozás

• Parodontológia
• Fogfehérítés
• Esztétikai fogászat
• 3D CT(COMPUTER TOMOGRÁF)


