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Tisztelt
Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt
ügyfeleinket, hogy az
okmányiroda 2012.
szeptember 24-ével új
helyre költözött.
Címe: 1105 Budapest,
Havas Ignác u. 1.

1105 Budapest,
Havas Ignác u. 1.

A tájékozódás
megkönnyítése
érdekében az új
okmányiroda helye
a térképvázlaton
található.
Türelmüket és
megértésüket köszönjük.
A kőbányai okmányirodán a
következő ügyeiket
intézhetik:

• útlevéligénylés
• személyazonosító igazolvány igénylése
• gépjárművezetői engedély igénylése
• lakcímbejelentés, változás bejelentése
• mozgáskorlátozottak
parkolási engedélyével
kapcsolatos ügyintézés
• gépjármű-ügyintézés
(forgalmi engedély,
forgalomból kivonás,
forgalomba helyezés stb.)
• diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• egyéni vállalkozói engedélyekkel kapcsolatos
ügyintézés
• oktatási igazolvány
igénylése
dr. Szabó Krisztián
Jegyző

felhívás

kosárlabda

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE
Tisztelt Állampolgár!

A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (továbbiakban: Kat.) 53. §
(1) bekezdésében meghatározott
polgári védelmi kötelezettség terheli
azt az állampolgárt, aki a Kat. 54.
§ (1) bekezdés alapján nem élvez
mentességet a polgári védelmi
kötelezettség alól, illetve aki a Kat.
54. § (2) bekezdése szerint nem a
munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti a polgári
védelmi kötelezettségét.

A Kat. 71. § (1) bekezdése a polgármestert polgári védelmi szervezetbe
történő beosztáshoz adatgyűjtésre
hatalmazza fel. Ha Ön önként
jelentkezik, akkor ezt a mellékelt
nyomtatvány kitöltésével 15 napon
belül megteheti, ezzel eleget tesz
adatszolgáltatási kötelezettségének.
Kérem, figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót is. Amennyiben
Ön nem mentesül a szolgálat alól, a
X. kerületi polgári védelmi szervezet
állományába kerül beosztásra.
A kitöltött nyomtatványt az alábbi
címre postai úton küldheti vissza,

vagy személyesen is leadhatja:
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
1102 Budapest, Szent László tér 29.
Mentesség esetén az adatlaphoz csatolja a mentességet igazoló okmányokat (másolatot). Felhívom a figyelmét,
ne felejtse el az adatlapot aláírni!
Felmerülő kérdéseire a 4338-136
telefonon vagy személyesen, a hivatal
ügyfélfogadási idejében, az I. emeleti
111. irodában Bürszem Györgyné közbiztonsági referens ad tájékoztatást.

Nagy volt a Csata!
Tizennegyedik alkalommal rendeztek U14-es korosztályú lányoknak nemzetközi kosárlabdatornát a Kőbányai Darazsak. A Zrínyi-gimnázium tornacsarnokában lebonyolított háromnapos nemzetközi torna az angyalföldi Csata DSE győzelmével zárult, a Kőbányai Darazsak
a második helyen fejezték be a látványos küzdelmeket hozó versengést.

Kovács Róbert sk.

ADATLAP POLGÁRI VÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII
törvény 53. § (1) bekezdésében
meghatározott polgári védelmi
kötelezettség terheli azt az állampolgárt, aki az 54. § (1) bekezdés
alapján nem élvez mentességet
a polgári védelmi kötelezettség
alól, illetve aki nem a munkaköre
ellátásával, közmegbízatása
gyakorlásával teljesíti a polgári
védelmi kötelezettségét (54. § (2)
bekezdés).
Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól (54. § (1) bekezdés)
a) a 18 éven aluli és a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatárt elért
személy,
b) a terhes nő, terhességének
megállapításától kezdve,
c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya a gyermek 6 éves
koráig,
d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő a
gyermek 14 éves koráig,
e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14
éven aluli gyermekét gondozza,
f) aki a vele közös háztartásban
élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát
vagy házastársát egyedül látja el,
g) aki munkaképességét legalább
67%-ban elvesztette, vagy
aki egészségi állapota folytán
a kötelezettség teljesítésére
alkalmatlan.
Mentességi ok igazolása: (62/2011.
[XII. 29.] BM-rendelet a kataszt-

rófák elleni védekezés egyes
szabályairól 25. § (1) bekezdés)
a) terhesség esetén a
terhesgondozási könyvvel,
b) a Kat. 54. §-a (1) bekezdés
c)–f) pontjában meghatározott
ok a kötelezett lakóhelye szerint
illetékes települési önkormányzat
jegyzőjének – környezettanulmány alapján kiállított – igazolásával,
c) a munkaképesség 67%-os
elvesztése az azt megállapító határozattal, a betegség három hónapnál nem régebbi, szakrendelő
intézet vagy kórház szakorvosa
által kiállított igazolással.
A polgári védelmi kötelezettségét
munkaköri ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti (54. §
(2) bekezdés)
a) az országgyűlési képviselő,
b) az európai parlamenti képviselő,
c) az állami vezető, a vezetői
megbízású, valamint feladatköre
szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő,
köztisztviselő és közalkalmazott,
d) a jegyző,
e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a
bírósági végrehajtó,
f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a
rendvédelmi szervek, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hivatásos
állományú tagja, e szervek
alkalmazottja,
g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője,

h) a kórházi, a járóbeteg- és
alapellátást végző orvos és
szakképzett szakdolgozó,
i) az állami mentőszolgálat
dolgozója, betegszállító szervezet
dolgozója,
j) a készenléti szolgálatot ellátó
önkéntes és létesítményi tűzoltó,
az önkéntes tűzoltó egyesület
szaktevékenységet végző tagja,
k) a közfeladatot ellátó ágazati
védekezési szervezet tagja,
l) a közüzemi feladatot ellátó
létesítmények üzemeltető
személyzete,
m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását
gyakorló pap, lelkész, rabbi.
Igazoló okmányok: (62/2011.
[XII. 29.] BM-rendelet 25. § (3)
bekezdés)
a) országgyűlési képviselő az erről
kiállított megbízólevéllel, illetve
képviselői igazolványával,
b) a munkaviszony fennállása
a munkáltató által kiállított
igazolással,
c) készenléti szolgálat a készenlétet elrendelő okmánnyal,
d) közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja a munkáltató
által kiállított igazolással.
Ha Önre vonatkozóan mentességi
ok merül fel, akkor kérem, a mentességét igazoló okmány fajtáját
aláhúzással jelölje.
Az igazoló iratok másolatát, a kitöltött és aláírt adatlapot behozhatja
személyesen, vagy postafordultával
címünkre visszaküldheti.

A XIV. Darázs Kupa végeredménye:

1. Csata DSE, 2. Kőbányai Darazsak,
3. BKŽ Levice, 4. Jugo Košice

Az első nap a két magyar csapat
sima győzelmét hozta, ám a Darazsak már ekkor láthatták, hogy
a kassaiakat verő Csata nagyon
szervezett játékot játszik, s noha
náluk is vannak kiugró tehetségek, szinte minden játékosuk
remek játékerőt képvisel.
(BKŽ Levice–KDSE 56-87; Jugo
Košice–Csata DSE 53-100)
A második nap az első tükörképe
lehetett volna, ám ekkor minden
részt vevő csapat inkább technikás játékot játszott, s a pontok
száma szerényebb lett. (BKŽ
Levice–Csata DSE 19-77; Jugo
Košice–KDSE 42-59)
Az utolsó napi elődöntő a papírformát hozta, ám a lévaiak kezdeti
meggyőző fölénye a végére teljesen elfogyott, s a harmadik helyet
a mérkőzés kezdetén szerzett
pontoknak köszönhetően szerezték meg. Érdekes színfoltja volt a
mérkőzésnek, hogy a lévai csapatnak szurkoló Darazsak ütemes
és egész termet betöltő biztatása
nyomán miként kezdték biztatni
saját társaikat a Levice játékosai
és kísérői.
A döntő mérkőzésre viszont –
noha a Darazsak voltak itthon
– az ellenfél szurkolói hoztak
nagyobb hangerőt, ám nem csak
a biztatásuknak volt köszönhető,
hogy a Csata játékosai jelentős

pontkülönbséggel nyerték az idei kupát. A kőbányai lányok több hibával,
fáradtabban játszottak az angyalföldieknél, s a Darazsakat az örökmozgó Tatár Lotti látványos akciói
sem tudták felrázni. A most második
helyet megszerző Darazsak – ígéretük szerint – jövőre még nagyobbat
csípnek…
(BKŽ Levice–Jugo Košice 58-44;
KDSE–Csata DSE 33-80)
A verseny díjátadóján dr. György
István országgyűlési képviselő is
részt vett. A serlegek átadása előtt a
főpolgármester-helyettes – az olimpia kapcsán – beszélt az utánpótlásnevelés fontosságáról is. „Őszintén
remélem, hogy közületek sokan az
iskola befejezése után sem hagyják
abba ezt a gyönyörű sportot.
A mostani mérkőzéseket látva bízom
benne, hogy néhány játékost pár
év múlva a televízió képernyőjén is
viszontláthatunk, amikor rangos
nemzetközi viadalokon szerzik majd a
pontokat” – biztatta a kőbányai torna
résztvevőit.

A csapatok legjobbjaiként különdíjat
kaptak: Foitl Emília (Csata DSE),

Lučka Kasperanova (Jugo
Košice), Naszvetter Dóra (Kőbányai Darazsak), Niki Kováčiková
(BKŽ Levice)

Dr. György István adta át a díjakat
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előkészítő
foglalkozások
a Darazsaknál
Várunk minden
2000 és 2005
között született
fiút és leányt
előkészítő foglalkozásainkon. Az
edzések hétfőn,
kedden és csütörtökön 17.00tól lesznek a Szent László
Gimnáziumban (1102 Budapest, Kőrösi Cs. Sándor út 28.).
Érdeklődni lehet a helyszínen,
illetve ifj. Hajdu Péter edzőnél
(30/961-4881). Természetesen
az idősebbeket is szívesen látjuk. Infók: www.darazsak.hu,
darazsak@darazsak.hu.
vívóhívó

TÖREKVÉS-VÍVÁS
A Törekvés SE vívószakosztálya várja
9–10 éves gyermekek jelentkezését
vívásra. Várunk, gyere!
Tisztelt Szülők!
Ha azt szeretnék, hogy gyermekük a tanulást és a sportot
összekötve, rendezett időbeosztással éljen, keressék fel szakosztályunkat. A sport megtanítja
a gyerekeket az önállóságra,
fegyelmezettségre, a jó időbeosztásra, megtanít elviselni a
sikert és a kudarcot. A sport
elengedhetetlen az egészséges
fejlődés szempontjából, de a
szabadidő hasznos eltöltésének
és az egyéniség kialakításának is
fontos eszköze. A sport életmód.
Az edzéseket Horváth Mária
kiemelkedő tudású és tapasztalatú testnevelő, szakedző tartja.
Érdeklődni lehet: 06-702254217
Edzések időpontja: hétfő, kedd,
csütörtök 15–16.30
Helyszín: Budapest X. ker.,
Bihari u. 23.
Megközelíthető: metróval az
Ecseri úttól 3-as villamos; 9-es
busz
„TÖRJÉL BE” A TÖREKVÉSBE!
www.torekvesvivas.hu
A Törekvés Magyarország kiemelkedő
vívó-utánpótlásbázisa.

