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Lendületet adunk Kőbányának!
Beszámoló a Kőbányai Önkormányzat
munkájáról

2015.

Kedves Kőbányaiak!
Nagy feladatra vállalkoztunk egy évvel
ezelőtt, amikor Önök úgy döntöttek,
hogy folytassuk tovább a megkezdett
munkát. Már akkor látszott: erős alapokat teremtettünk, amelyre közösen
építhetjük fel azt a Kőbányát, amelyre
mindannyian vágyunk. Egy megújuló, fejlődő, pezsgő kerületet, ahol
mindenki otthon van és mindenki
egyformán fontos: a gyerekek és idősek, a családosok és az egyedülállók, a
támaszra szorulók és a maguk erejéből
boldogulók.
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A kerületben élők biztonsága, jövője
mindennél fontosabb! Mindent megteszünk azért, hogy könnyebbé tegyük
az Önök életét, és ha kell, segítsünk a
mindennapokban is. Figyelünk és vigyázunk egymásra, erős és összetartó
közösséget alkotunk!
Lépésről lépésre valósítjuk meg terveinket, okosan beosztva a kerület vagyonát. Ennek köszönhető, hogy soha
ennyi forrás nem jutott még fejlesztésre,
mint az idén, illetve az elkövetkezendő
időszakban. Egy éve azt ígértem Önöknek, hogy folytatjuk Kőbánya fejlesztését. Azért készítettük ezt a füzetet, hogy
bemutassuk, miként haladunk közös terveink megvalósításával.,

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere,
a 3. választókerület egyéni képviselője

Stabil gazdálkodás
Jól beosztani és gondosan tervezni – az önkormányzat ezt a két szempontot tartja szem előtt, amikor
Kőbánya vagyonával gazdálkodik. Az elmúlt évek megalapozott döntéseinek köszönhetően még
soha ennyi pénzt nem költhettünk fejlesztésre: csak 2015-ben és 2016-ban összesen 3,2 milliárd
forintot fordítunk erre a célra. Köszönhető ez annak is, hogy az elmúlt években sikerült leszámolnunk az
elődeink által felhalmozott több milliárdos adóság állománnyal, emellett pedig minden a kerület fejlődése
szempontjából fontos pályázaton is részt veszünk.
Rekordot dönt az önkormányzat megtakarítása, amely a jelenleg kivitelezés alatt álló beruházások
mellett megközelíti a 6 milliárd forintot. Önkormányzatunk a csökkenő állami támogatás ellenére
is képes volt biztosítani az alapellátás emelkedő színvonalát, a város- és lakásgazdálkodási, valamint az
intézményi beruházási és felújítási feladatok ellátását. A közös jövőnkért érzett felelősség is
kötelez minket arra, hogy jól gazdálkodjunk a ránk bízott közvagyonnal!
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Egyéb bevételek
Bírságból származó
bevételek

22,484

Iparűzési adó

3 770
millió Ft

millió Ft

Pótlékok és bírságok
(helyi és iparűzési adóból)

27,5

millió Ft

Pótlékok és bírságok
(helyi és iparűzési adóból)

2011
Beruházás

2012 2013 2014 2015
Beruházás

Beruházás

Beruházás

Beruházás

1 027 450

206 381

359 302

930 085

1 394 762

Felújítás

Felújítás

Felújítás

Felújítás

Felújítás

millió Ft

577 972
millió Ft

millió Ft

733 963
millió Ft

millió Ft

400 196
millió Ft

millió Ft

747 303
millió Ft

millió Ft

1 835 738
millió Ft

27,5

millió Ft

Építményadó

3 4540

Igazgatási, szolgáltatási
és felügyeleti díjak

5,725

millió Ft

millió Ft

Gépjárműadó
Telekadó

906 millió Ft

200,954
millió Ft

Megújuló közterek
Türelem, összefogás és bizalom. Kőbányán ebből építkezünk. Az itt élők támogatása nélkül nem
valósulhatnának meg a beruházások. Jelenleg a kerület egyik legnagyobb fejlesztése zajlik az Újhegyi
sétányon, amely a Tér_Köz pályázaton elnyert 516 millió forintból és 196 milliós önkormányzati
forrásból valósul meg. A lakótelepen élő mintegy 17 ezer ember város a városban, ezért az önkormányzat
az itt élők igényeihez igazította a terveket, és kiemelten kezelte a közösségi célú fejlesztéseket. Újjászületik az
évtizedek óta pusztuló sétány a Bányató és a Harmat utca között, akadálymentessé válik a közlekedés,
megújulnak, illetve a közkedvelt útvonalakra kerülnek át a járdák, megújul a közösségi ház, kibővül
a könyvtár. Új piactér és új önkormányzati ügyfélszolgálati iroda teszi kényelmesebbé a mindennapokat,
új játszótér épül a gyerekeknek, fitnesz park a felnőtteknek, szabadidő park az időseknek. Kőbánya
legnagyobb lakótelepének főutcáját új utcabútorok, megújított növényzet, szökőkutak és csobogók teszik
szebbé, kényelmesebbé és barátságosabbá.

Újjászülető városrészek
Hiszünk abban, hogy kemény és kitartó munkával, a közösség összefogásával a legmerészebb tervek is
valóra válhatnak. Öt évvel ezelőtt senki sem hitte, hogy a komfort nélküli lakásokból álló, egyre romló állapotú
Pongrác telep fél évszázados elhanyagolás után újjászülethet. A rehabilitációval az önkormányzat célja az itt
élő, főleg hátrányos helyzetű családok életminőségének javítása volt. A tavasszal lezárult fejlesztés során
1,176 milliárd forintból jutott a telep 20 társasházának, 74 szociális bérlakásának és intézményeinek
(óvoda és bölcsőde, közösségi ház) megújítására is. A közterületekre sem lehet már ráismerni: zöldellő
parkok, gondozott sétáló- és pihenőterek, modern utcabútorok, korszerű játszóterek, több parkolóhely,
akadálymentes, felújított járdák, új gyalogos átkelőhelyek. A lakók biztonságát újabb 14, a rendőrségre
bekötött térfigyelő kamera vigyázza, így már összesen 100 kamera figyeli kerületünk utcáit. Kőbánya több
pontján megújítottuk a közvilágítást is, melyre csak 2015-ben 94 millió forintot fordítottunk.
A Pongrác Közösségi Ház a közösségi élet méltó központjává vált, ahol nem csak a szabadidő
eltöltéséhez kínálnak programokat, hanem az elhelyezkedés esélyét
javító tanfolyamokkal, segítő szolgáltatásokkal is
várják az itt élőket.
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Modern
tömegközlekedés
A kerület megújításából a tömegközlekedés sem maradhat ki! Az ultramodern CAF villamosok Budapest
egyik legforgalmasabb szakaszán, a 3-as vonalán járnak. A világ egyik legkorszerűbb szerelvénye tágas,
világos, télen fűthető, nyáron hűthető, és mivel alacsony a padlózata, babakocsival, kerekesszékkel
is könnyű felszállni rá. A felújított sínpályák füves borítást kaptak, amely nem csak szép, de zajcsillapító és
porcsökkentő hatása is van. A villamosközlekedés gyorsabb, csendesebb és kényelmesebb lett. A
46,5 milliárd forintos beruházás az Európai Unió, a Magyar Kormány és Budapest Főváros Önkormányzata
közös finanszírozásában valósulhatott meg.
120 millió forintos beruházással elkészült az az 1,2 kilométer hosszú zajvédő fal is a Jászberényi úti
felüljáró és a kőbányai határerdő között, melynek megépítéséért 2008 óta lobbiztak az itt élők és a kerület
vezetése. A fejlesztésnek köszönhetően az elővárosi vonatforgalom jóval kevésbé zavarja a környék lakóit.

Új utakon
Egy modern, fejlődő városrész elképzelhetetlen biztonságos és jó minőségű úthálózat nélkül.
Sok bosszúsággal és kényelmetlenséggel jár egy-egy útfelújítás, de mindig megéri, hiszen gyorsabbá és
biztonságosabbá válik a közlekedés. A Kőrösi Csoma Sándor út, a Sibrik Miklós úti felüljáró, az Újhegyi és
a „Kis Sibrik” lakótelep útjainak felújítása, a Jászberényi út több kereszteződésének újjáépítése, az Ihász
utca egyirányúsítása, a Harmat utcai sebességcsillapító elemek elhelyezése, a Somfa köz és a Balkán utca
sarkánál a gyalogosátkelő kialakítása mind ezt a célt szolgálta. Új parkolóhelyek létesültek a Harmat utcában,
a Kápolna téri iskolánál és a Gyakorló utcában, az önkormányzat felújította a balesetveszélyes lépcsőket
a Márga utca Óhegy parki oldalán, illetve a Dombtető utca 6-nál. Babakocsival és kerekesszékkel is
kényelmesen lehet haladni az akadálymentes és felújított járdákon a Sibrik Miklós úton, valamint a
Heves utcában, a Kőér utcában, a Gergely utcában, az Oltó utcánál, és a Bányató utcában egy-egy szakaszon.
Megkezdődtek a Maglódi út, a Sírkert út, a Keresztúri út, a Kápolna utca egyes részeinek és
a Jászberényi út Éles sarki lehajtó ágának felújítási munkái is.
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A kerékpáros kerület
Egészséges, környezetbarát, olcsó és kényelmes – a kerékpározás nem csak a bicikliseknek, hanem az
egész közösségnek jó. A bringázás egy életmód, amely minden támogatást megérdemel. Ezért építette
meg az önkormányzat Pest első kerékpáros szervizpontját a Harmat utca és a Sibrik Miklós út
sarkán. A 6 millió forintból létesített szervizállomáson elhelyezett szerszámokkal a biciklisek elvégezhetik a
menetközben esedékessé vált kisebb javítási munkákat.
Büszkék vagyunk rá, hogy az újabb fejlesztéseknek köszönhetően Kőbánya Önkormányzata az
idén is elnyerte a Kerékpárosbarát település címet.

Új ügyfélközpont, gyorsabb kiszolgálás
Senki sem szeret időt vesztegetni az ügyintézéssel, ezért az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a
kőbányaiaknak minél kevesebb időt kelljen a hivatalokban eltölteniük.
A bürokrácia csökkentése állami feladat, a kerület vezetése annyit tehet, hogy felgyorsítja és kényelmesebbé
teszi az önkormányzati ügyek intézését: 2016-ban Kőbánya központjában, a Szent László téren 480
millió forintból modern ügyfélszolgálat nyílik az Állomás és a Halom utca sarkán álló műemlék
épületben, illetve a mellette felépülő új ingatlanban. A teljes épület akadálymentes lesz, a
várakozást pedig egy szép belső kert is kellemesebbé teszi majd. Az épületben a belső munkálatok
már megkezdődtek.
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Megújuló egészségügy
Az önkormányzat átfogó tervek mentén fokozatosan javítja az egészségügyi alapellátás intézményi
és technikai hátterét. A 145 millió forintos külső-belső felújítás, valamint bővítés után megújult
az önkormányzat Zsivaj utcai rendelője, amely ma a kerület egyik legkorszerűbb felnőtt- és
gyermekorvosi intézménye.
A Védőnői Szolgálat a Kőrösi Csoma Sándor úton kapott méltóbb elhelyezést. A fogorvosi rendelőkben
korszerűbbre cserélte a fogorvosi székeket az önkormányzat. A háziorvosok munkáját azzal is támogatja
az önkormányzat, hogy az orvosi rendelők használatáért nem kér bérleti díjat. A most ideiglenes helyen
működő Kerepesi úti rendelő helyére 400 millió forintból egy teljesen újat épít a kerület, az
intézmény külső környezete további 75 millió forintból újul meg.

Támogatott egészség
Önkormányzatunknál jól tudjuk, hogy minden probléma más és más, ezért az élet minden területén
adódó nehézségekre is egyedi segítséget próbálunk nyújtani.
A gyógyászati segédeszközök megvásárlásához támogatást igényelhet minden olyan kőbányai rászoruló,
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99 ezer 750 forintot,
egyedül élő esetén a 135 ezer 375 forintot, és jogosult a gyógyászati segédeszközre. A hozzájárulást
legtöbben szemüveglencse és hallókészülék vásárláshoz, valamint fogpótláshoz kérik. Az önkormányzat
évente 6-7 millió forint ad a 100-120 igénylőnek.
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Biztonságosabb a kerület
Már a statisztikák is igazolják az önkormányzat által indított bűnmegelőzési programok, valamint a
közterület-felügyelet, a kerületi rendőrkapitányság, katasztrófavédelem, mezőorség és polgárőrség
együttműködésének eredményességét. 2014-ben az egész fővárosban Kőbányán történt a
legkevesebb lakásbetörés, szám szerint 55, és egy év alatt 8 százalékkal csökkent a bűncselekmények
száma kerületünkben.
Az önkormányzat folytatja a megkezdett programokat, köztük a lépcsőházi kamerarendszer fejlesztését, és
az általános iskolai bűnmegelőzési programot. Idén újabb 14 kamerával bővült a térfigyelő rendszer,
így összesen már 100 kamera vigyázza Kőbánya közterületein az arra járók és ott élők biztonságát.
Az önkormányzat egy-egy új autót vásárolt a rendőrkapitányságnak, a közterület-felügyeletnek
és a tűzoltó parancsnokságnak.

Kulturális mérföldkő
Kőbánya lesz Budapest új kulturális központja? Ez nem utópia! Például a Cseh Tamás napok, a blues fesztivál,
a Tutta Forza zenekar, a Kőbányai Kórustalálkozó, a DreherFeszt, a Kőbányai Képző- és Iparművészek
Biennáléja mind olyan esemény, amely egyre inkább átlépi a kerület határait. Hatalmas lökést ad kulturális
életünknek, hogy az Operaház műhelyháza és próbacentruma a Kőbányai útra költözik. A MÁV
hajdani Északi Járműjavítójának területén lévő Eiffel-csarnok ipari műemlék épülete egy egészen rendhagyó,
interaktív tér is lesz egyben, ahol a közönséget is beavatják a kulisszatitkokba, belenézhetnek majd a próbákba
és a háttérmunkákba is. A 400 fős színházterem a kőbányai előadásokat is befogadja majd.
A világszínvonalú kulturális tér 14,5 milliárd forintból valósul meg, és új munkahelyeket teremt. A
Kőbányai úti beruházás egyben bizonyítéka is annak, hogy kerületünk egy nagy múltú, sokszínű, pezsgő
kulturális életet élő, erős gazdaságú város.
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A mérnökök városa
A fővárosban Kőbányán működnek a magyar gazdaság motorját jelentő legnagyobb vállalatok, például
a Richter, az Egis, a Dreher, a Bosch. A sok ezer embernek munkát adó világcégek több tízmilliárd
forintos beruházásai nélkül Kőbánya sem fejlődhetne ilyen ütemben, ezért az önkormányzat szoros
együttműködést alakított ki ezekkel a nagyvállalatokkal.
Ennek is köszönhető, hogy a Bosch nálunk építette fel új, központi bázisát, és Európa második
legnagyobb gyártó-, kutató- és fejlesztőközpontját nyitotta meg a Gyömrői úton. Emellett a Bosch
a Gyermekkor Alapítvánnyal együttműködve az önkormányzat Sütöde utcai épületében alakította ki az
Idesüss Óvodát és Bölcsődét, ahol 75 óvodás és 26 bölcsődés kisgyermekre felügyelnek szakemberek.

Összetartó hitéleti közösség
Kőbányán egyedülállóan jó az együttműködés a gyülekezetek között. Kerületünk történelmét is ezekre
az erős alapokra építettük, ezért az önkormányzat is segíti a felekezetek közösségépítő tevékenységét.
A Pongrác úti katolikus, a Kápolna utcai evangélikus templom, az izraelita temető ravatalozójának,
valamint a Református Egyházközség templomának és parókiájának felújítása mellett a kerület
hozzájárult gyerekek táboroztatásához, étkeztetéséhez, adománygyűjtő akciókhoz, illetve az
egyházi kórusok támogatásához is.
A Kőbányai Református Egyházközség idén ünnepelte gyülekezetük alapításának 130. évfordulóját, a
lengyel templomba pedig a Keresztény napok nyitányaként érkezett meg Szent II. János Pál pápa vére. Az
országban először Kőbányán imádkozhattak a hívek az ereklye előtt.
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Törődünk egymással
Kőbánya nem engedi el senkinek a kezét, aki tud és akar is tenni saját sorsa rendezése érdekében. Ebben
az évben a kormány jelentősen átalakította a szociális segélyezés rendszerét, a korábbinál több feladatot
és nagyobb költségeket terhelve az önkormányzatokra. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően
idén 50 millió forinttal többet, összesen 277 millió forintot költött Kőbánya a szociálpolitikai
támogatásokra, és meg tudta védeni a rászorulók 300 millió forintos étkezési támogatását is.
Az önkormányzat olyan támogatási formákat vezetett be, amelyek egész Budapesten egyedülállóak.
A nehéz helyzetben lévőket az anyagi hozzájáruláson túl álláskereső szolgáltatással is segítjük.

A legelesettebbek is számítanak
Sokan vannak, akik most gyengébbek, és csak akkor lehetnek ők is erős tagjai a közösségünknek, ha
segítjük őket. Az önkormányzat ezért fogott össze a Baptista Szeretetszolgálattal. Az együttműködés
eredményeként idén egy naponta 600 rászorulót ellátó ingyenkonyha, és egy alapjaiban átalakult,
kibővített szolgáltató központ jött létre az önkormányzat 5 millió forintos támogatásával. Az új
szociális bázis fafeldolgozó üzemmel is bővült, ahol a kerület kivágott, elpusztult fáit dolgozzák föl, hogy
szociális tűzifaként osszák szét a nehéz sorsú családoknak.
Továbbra is támogatjuk az „Elsőként Lakhatást” programot, melynek keretében a Város Mindenkié
csoporttal, Az Utcáról Lakásba Egyesülettel és a Habitat for Humanity-vel közösen, a beilleszkedni vágyó
fedél nélkül élők számára biztosítunk lakhatást és lehetőség szerint munkát is.
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Nem csak a 20 éveseké...
Kőbányán olyan aktív életet élő emberekként gondolunk az idősekre, akikben még nagyon sok tenni akarás
van. Évről évre egyre nagyobb az igény az önkormányzat által szervezett kulturális, sport és szabadidős
programokra, tanfolyamokra, szakmai rendezvényekre. Az önkormányzati támogatással működő
idősklubok és rendezvények: a Senior Olimpia, a KESZE - Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport
Egyesületének programjai, a Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája, a Senior „Ki mit tud”, vagy a
„Szeretlek Kőbánya” vetélkedő lassan már kinövi a városrész kereteit.
Fontos, hogy ez a generáció aktív tagja maradjon közösségünknek. Ezt a célt szolgálja többek között az
is, hogy évente 100-150 nyugdíjas nyaralhat az önkormányzat üdülőjében jelképes összegért az elő- és az
utószezonban.

Segítünk az oktatásban
A kis segítség is ezerszeresen térül meg, ha gyerekekről van szó. A nehéz sorsú családból származó, de
jól tanuló, igyekvő általános- és középiskolás diákokból képzett, dolgozó, családot vállaló felnőtt lehet, ha
most segítünk. A tanulás életeket tesz jobbá, ezért az önkormányzat havonta 5-10 ezer forinttal járul
hozzá, hogy az anyagi nehézségek kevésbé hátráltathassák az ismeretszerzést. A Kőbánya Számít
Rád egyik első ösztöndíjasa ma már egyetemista.
Az elmúlt négy évben javultak az eredmények és nőtt a jelentkezők száma, ebben a tanévben 69
diákot támogat a kerület. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt évek családtámogatási intézkedései ellenére az
iskolakezdéssel járó kiadások még mindig sok szülőnek okoznak nehézséget. Ezért minden kőbányai
lakóhellyel rendelkező általános- és középiskolás tanuló családja 5 ezer forint értékű Erzsébetutalványt kapott tanévkezdésre.
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Minden gyermek lakjon jól!
A gyermekétkeztetés minden családközpontú politika kiindulási alapja. Nehéz meghúzni a határokat, kinek
járjon ingyenesen, kinek pedig térítés ellenében a szolgáltatás. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy minél
több gyermek jusson ingyen étkezéshez: szeptember óta már a kőbányai családok 90 százalékának
nem kell fizetni az óvodai és iskolai menzáért. Az állami közétkeztetési reform 2015 szeptemberi
bevezetése óta nem csak jobb minőségű, hanem egészségesebb ételeket is főznek a szolgáltatók.
Mi nem csupán iskolaidőben, hanem a nyári szünetben is ügyeltünk a rászoruló családokra. Ezért
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nebulókat hétköznaponként is meleg ételhez
juttattuk.

Az egészséges felnőttkorért
Gyermekeink jövője mindennél fontosabb, ezért az egészségükre is jobban kell vigyáznunk. Az
önkormányzat eddig is úttörőnek számított a betegségek megelőzésében: a méhnyakrákot okozó HPV
elleni védőoltást nem csak a 13 éves lányok, hanem a fiúk is ingyen kaphatják évek óta. 2015-től az
agyhártya-gyulladás négy fajtája ellen védelmet nyújtó oltás 14 ezer forintos költségét is átvállalja
az önkormányzat a szülőktől. A vakcinát a 10 évesnél idősebb gyerekek kaphatják.
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Óvoda-, iskolafejlesztések
Ha gyermekeink biztonságáról van szó, minden veszélyforrást számításba kell venni. A kőbányai nevelési
és oktatási intézményekben tavasz óta a legkorszerűbb szénmonoxid érzékelők vigyázzák a gyerekek és
az ott dolgozók biztonságát azokban az épületekben, ahol nyílt égésterű tüzelőberendezések működnek.
A műszereket polgármesteri keretből szerezte be az önkormányzat.
Idén nyáron 20 intézményünkben, óvodákban és iskolákban végeztünk komolyabb felújítási
munkálatokat. A 80 millió forintos beruházás keretében új vizesblokkok, öltözők és fürdőszobák
létesültek, de jutott forrás a Gépmadár Óvoda tálalókonyhájának megújítására, vagy a nyári viharkárok –
beázások, megrongálódott tetőszerkezetek - kijavítására is.

Játszótér fejlesztések
A legfontosabb „feladata” egy gyereknek, hogy játsszon: a friss levegő és a sok mozgás nélkülözhetetlen
az egészséges fejlődéshez. Idén 7 játszóteret és dühöngőt újított fel az önkormányzat. A kertvárosi
játszóteret 15 millió forintból varázsolta újjá az önkormányzat, a Vaskő utcában 10 millió forintból
lebontották a macskakő burkolatot, mászóvár és hinták kerültek a parkba. Hasonló módon újult
meg a Bársonyvirág utcai és a Szőlővirág utcai játszótér, 5, illetve 4 millió forintból.
A Lavotta lakótelepi játszótérre rá sem lehet ismerni: 10 millió forintból kötélpálya, rugós játékok, új
gumiburkolat, kosárpalánk és focikapu bővítette a gyerekek lehetőségeit. A Gépmadár és a Fagyal–
Szegély utcai játszótér is hasonló módon újult meg.
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Budapest
legvirágosabb kerülete!
Budapest legzöldebb kerületét csak közösen tehetjük olyan szép és gondozott övezetté, ahol mindannyiunk
számára kellemes a kikapcsolódás. Sokak kívánsága vált valóra, amikor az önkormányzat újjávarázsolta a
korábban elhanyagolt Száva parkot. Idén mintegy ezer magánszemély és társasház vett részt a szokásos
környezetszépítő akciónkban, melynek során az önkormányzat 22000 egynyári palántát, 8000 tő
muskátlit, 4000 fűszernövényt és 6500 cserjét adott az igénylőknek. Ennek is köszönhető, hogy
idén Kőbánya szerezte meg a Budapest Legvirágosabb Kerülete címet.
Vigyázunk is a közösen elért eredményekre! A „TeSzedd!” mozgalom keretében önkéntesek segítségével
sok konténernyi szemetet gyűjtöttünk össze, majd Kőbánya iskoláival összefogva is tartott tisztasági akciót
az önkormányzat támogatásával a CIKK Egyesület, a KŐKERT Kft. és a Kőbányai Diák- és Ifjúsági Tanács.
Idén először hirdettük meg a „Keressük Kőbánya legszebb fáját” mozgalmat. A győztes a Harmat
Általános Iskola kertjében álló, 50 éves fehérnyár lett.

Megvédjük értékeinket
Egy kerület arcának része a múltja is, így a régi épületek hangulata, a védett építészeti értékek megőrzése
nélkül elképzelhetetlen Kőbánya jövője. Az önkormányzat pályázatán vissza nem térítendő támogatást
nyerhetnek azok a társasházak, amelyek a leromlott állapotú épületek felújításával nem csak az
ott élők életminősége, hanem az utcakép is javul.
Újszerű, interaktív módon mutatja majd be kerületünk múltját a Füzér utcában megújuló helytörténeti
gyűjteménynek helyet biztosító épület és kert. A beruházáshoz önkormányzatunk 14 millió forint pályázati
támogatást nyert. A tervek elkészültek, a beruházás jövő évben kezdődhet.
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Páratlan sportsikerek
Kőbánya kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre: csak az úszóbázis fejlesztésére 42 millió
forintot költött idén az önkormányzat. Sportolóink ma már újra a világot hódítják. Októberben tért haza
Kőbányára Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, hogy itt készüljön a Riói ötkarikás játékokra. Nyomában
már ott van a fiatal trónkövetelő, Késely Ajna, aki az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál legeredményesebb
sportolója lett négy arany- és egy ezüstéremmel. Szintén kőbányai a riói olimpiára elsőként kvalifikált TobaiSike Renáta vb-bronzérmes sportlövő. Magyarországon nincs vetélytársa a Törekvés 19 éves tőrözőjének,
Dósa Dánielnek, aki a világ felnőtt tőrvívó élmezőnyében is helyet követelt magának.
Az Aquaréna-Kőbánya SC az ország egyik legnagyobb sakk utánpótlás-nevelő egyesülete. Az elmúlt
évadban a felnőtt csapataik az NB I/B és a Budapest I. osztályokban is bajnokok lettek, a fiatalok pedig
megnyerték az országos rapid és a nemzeti csapatbajnokságot.

Élen a tömegsportban is
Az egészség alapja a sport, ráadásul a sportoló gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, és az elsajátított
készségeknek köszönhetően – önfegyelem, csapatjáték, kitartás – jobban boldogulnak majd a felnőtt
életükben is. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a kerületben élő gyermekek számára a lehető
legtöbb sportágat elérhetővé tegye.
Az úszásoktatást kiemelten kezeli az önkormányzat, ezt segíti a „Minden gyerek tanuljon meg úszni”
pályázat. Kőbánya 10 általános iskolájából már kilencnek van műfüves pályája, az elmúlt években
fedett jégpálya, kosárlabda csarnok épült, biztosítottak a gyerekek mindennapos testnevelésének
feltételei.
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Sportközpontot avattunk
Az önkormányzat mindig keresi azokat a megoldásokat, amelyek kis ráfordítással is nagy hasznot
hoznak Kőbányának. A Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpont újjászületése igazi sikertörténet: az
önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club összefogása nyomán újult meg a 3,5 hektáros telep,
összesen 683 millió forintból, melyből 68 milliót kellett Kőbányának fizetnie.
A parasportolók központjának, a Törekvés SE vívótermének, valamint az FTC női labdarúgóinak is otthont
adó központ a kerület tulajdona maradt, de a klubbal kötött megállapodás értelmében a Fradi összesen
15+15 évig használhatja a füves és a műfüves nagypályákat, cserébe fizeti a karbantartási és közüzemi
díjakat. A beruházás során megújult a 800 fős lelátó, elkészült az eredményjelző, helyreállították
a salakos futókört és a teniszpályákat, több mint 2 ezer négyzetmétert parkosítottak. A pályák
nyitottak a kőbányai csapatok előtt.

Ingyenes sportolási lehetőségek
Az egészséges életmód mindenkinek jár, ezért az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy egész
Kőbányán elérhetőek legyenek az ingyenes sportolási lehetőségek. A kerületben tavaly létesített
street workout pályák eszközeinek használatára idén egy hónapon át profi edzők tanították az
érdeklődőket, a Vaskő utcában és a Lavotta utcában pedig új felnőtt játszótér épült.
Novemberben lett egy éves az Óhegy parki futókör, amely köré komoly közösség is szerveződött: tagjai
hetente többször is lejönnek ide edzeni, illetve közösen indulnak különféle versenyeken. A sportolók,
kikapcsolódni vágyók életét könnyíti, hogy az Óhegy parki illemhely után egy újabb létesült a Tavas utcában,
emellett új ivókutakat is felszereltek az Óhegy parkban, a Sportligetben és a Mélytónál.
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Ingyen korcsolyáznak a gyerekek
Az önkormányzat odafigyel a kőbányaiak igényeire, ezért is járult hozzá az Ihász utcai jégcsarnok építéséhez
és működtetéséhez. A támogatásnak köszönhetően délelőttönként ingyen korcsolyázhatnak a
kőbányai óvodások és iskolások, és a térítéses időszakokban is olcsó maradt a belépő: felnőtteknek
700, gyerekeknek 550 forint.
A Kőbányai White Sharks felnőtt csapata az amatőr liga győztese. De ideiglenes korcsolyapálya is
létesült hagyományteremtő szándékkal. Az adventi időszakban a Szent László téren, az önkormányzat előtti
parkolóban, a téli szünet után az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén korcsolyázhatnak ingyenesen a
kőbányaiak.

