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GYARAPODÓ KŐBÁNYA
Beszámoló a Kőbányai Önkormányzat
munkájáról

2016.

Kedves Kőbányaiak!
Félidejéhez közeledik az ötéves önkormányzati ciklus, ideje számba vennünk, hol tartunk
közös terveink megvalósításában. Nagy feladatra vállalkoztunk 2014-ben: azt ígértük, hogy
biztonságos, az idősekről gondoskodó, a fiataloknak jövőt biztosító, fejlődő kerületet építünk,
ahol jó élni, ahová jó hazajönni.
A felelős gazdálkodásnak, az alapos tervezésnek és a rengeteg pályázatnak köszönhetően soha nem
jutott még annyi forrás Kőbánya megújítására, mint az elmúlt két és fél évben. Olyan, évtizedek óta
halogatott fejlesztésekbe kezdhettünk bele, amelyekről korábban csak az óhajok szintjén beszélhettünk.
Legyen szó új orvosi rendelőről, óvodáról, bölcsődéről, önkormányzati ügyfélszolgálatról vagy
akár egész városrészek megújításáról, az elmúlt években bebizonyítottuk,
hogy a kőbányaiak összefogásával a legmerészebb álmokat is valóra
váltjuk!
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Büszke vagyok arra, hogy Kőbánya olyan színes városrésszé vált az elmúlt
években, ahol minden megtalálható, ami élhetővé és szerethetővé tesz egy
kerületet, ahol a hagyományok tisztelete és az új dolgok varázsa egyaránt
fellelhető: új közintézmények épültek és újultak meg, modernebb lett a
tömegközlekedés, jobb lett a közbiztonság, megszépültek a közterületek,
megújultak utak és járdák..
Természetesen a polgármestert sem csak az átvágott szalagok száma
minősíti. Ennél fontosabb, hogy a fejlesztések valóban az itt élők
érdekeit szolgálják. Hogy az emberek otthon érezzék magukat
a kerületben, büszkék legyenek lakóhelyükre, legyen
jövőképük és reményük arra, hogy terveiket és álmaikat
Kőbányán valósítsák meg!

Mi ilyen kerületet építünk
a kőbányai családoknak,
fiataloknak és időseknek!

Kovács Róbert
Kőbánya polgármestere
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Vadonatúj rendelő a Kerepesi úton
2016 szeptemberében adtuk át a 487 millió forintból teljesen újraépített orvosi rendelőt a
Kerepesi úton. A modern és gazdaságosan működtethető intézmény méltó az itt dolgozó orvosokhoz,
az itt folyó magas színvonalú szakmai munkához, és méltó a kőbányaiakhoz is. Az új épület hőtechnikai
mutatói kitűnőek, csúcstechnológiát képvisel a világítása, de fűtő-hűtő és szellőztetőrendszere is az egyik
legkorszerűbb.
Igazi különlegesség a belső átrium, amely természetes fényt ad, a külső környezet is teljesen megújult. A
450 négyzetméteren kialakított rendelő a Gyakorló utcai lakótelep és a Királydomb lakosságát
látja el. Négy felnőtt- és egy gyermek-háziorvosi praxis működik itt, valamint három védőnő is
dolgozik az épületben.

Modernebb
egészségügyi ellátás
Fontos elhatározásunk, hogy az egészségügyi alapellátás intézményeit belátható időn belül
egy világvároshoz méltó, a 21. századi követelményeknek megfelelő szintre emeljük Kőbányán.
Ezért az önkormányzat átfogó tervek mentén, fokozatosan javítja a házi- és szakorvosi ellátás technikai
hátterét. Megújult a Salgótarjáni úti és a Zsivaj utcai rendelő – utóbbi 2016-ban újabb 9 millió forintból
automata bejárati- és új belső ajtókat kapott. Az Újhegyi és a Pongrác úti rendelők nyílászáróit már
kicseréltük, a következő lépés a külső hőszigetelés és a gépészet rendbetétele lesz, de egyúttal a belső
tér is átalakul a célszerűség szempontjai szerint. Az önkormányzat már most tervezi az Üllői út–Zágrábi
út–Szárnyas utca térségét ellátó rendelővel kapcsolatos korszerűsítési teendőket. Lecseréltük a fogorvosi
és szájsebészeti székeket, a Védőnői Szolgálat a Kőrösi Csoma Sándor úton kapott méltóbb elhelyezést.
Kőbányán valamennyi háziorvos ingyenesen használhatja a rendelőt, emellett az önkormányzat
állja a rezsiköltséget is. A kőbányaiak jobb fogászati ellátását szolgálja egy új, 4 millió forintos panoráma
röntgenkészülék beszerzése is. Kovács Róbert polgármester öt kerületi intézménynek adományozott egyegy defibrillátort az elmúlt években: az Újhegyi és a Zsivaj utcai orvosi rendelőnek, a Szivárvány Idősek
Otthonának, a Kőrösi Kulturális Központnak, valamint a Kocsis Sándor Sportközpontnak.

5

6

Bővülő szociális támogatások
A szociális biztonság éppen olyan fontos egy kerület működésében, mint a munkahelyek teremtése, a
közterületek rendben tartása, vagy új intézmények építése. Kőbánya fejlődésének egyik kulcsa, hogy
senkit ne engedjünk leszakadni. Az önkormányzat lehetőségéhez mérten az elmúlt években
egyre jobban kibővítette az ellátásra jogosultak körét és olyan támogatási formákat vezetett be,
amelyek egész Budapesten egyedülállóak. 2016-tól új lehetőségekkel támogatjuk a rászorulókat:
a korábbi gyógyászati segédeszközökre meghirdetett pályázatot egészségügyi támogatás címen
írtuk ki, hogy többen juthassanak segítséghez.
Minden olyan egészségügyi eszközre, szolgáltatásra igénybe vehető a támogatás, amely az egészségi
állapot megőrzését, illetve javítását szolgálja. A célra rendelkezésre álló keretet 14,5 millió forintra növeltük, és a
jövedelemhatárokat is megemeltük. A változtatások érintették a temetési költségekhez való hozzájárulásként
megállapított, illetve a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást is,
mindkét esetben emelkedtek a jövedelemhatárok, vagyis bővült
azok köre, akik kérhetik az önkormányzati
segítséget.
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Aki a bajban nem kap segítséget, holnap talán még nehezebben lábalhat csak ki a nehéz
élethelyzetéből. Ezért az önkormányzat igyekszik célzott és egyénre szabott segítségnyújtással,
időben közbelépni, amikor valaki krízishelyzetbe kerül. Leginkább a 45 év feletti korosztály és az
alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedése a legnehezebb Kőbányán, nálunk azonban a munkaügyi
központok mellett személyre szabott segítséget is kaphatnak a munkanélküliek, hogy megismerjék a
hatékony álláskeresési technikákat, jobban meg tudják fogalmazni a munkaerőpiacon eladható képességeiket,
motiváltabbá, elkötelezettebbé váljanak a munkába állás terén. Télen a fűtés az egyik legnagyobb kiadás, ezért
az önkormányzat szociális tűzifával segíti a rászorultakat. Decemberben 5 ezer forint értékű ajándékcsomaggal
tesszük egy kicsit szebbé a legrászorultabbak ünnepét. Az önkormányzati bérlakások közül 30 ingatlan
tönkrement ablakait, illetve ajtóit cseréltük ki méltányossági alapon, összesen 14 millió forintból. Azok a bérlők
élveztek előnyt, akik a lakásuk használatával összefüggő fizetési kötelezettségüknek eleget tettek.
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A legelesettebbekről sem feledkezünk meg
Erős közösség nélkül nem léphetünk előre, ezért nem engedjük el senkinek a kezét, aki
tud és akar is tenni saját sorsa rendezése érdekében. Ezért fogtunk össze a Baptista
Szeretetszolgálattal. Az együttműködés eredményeként 2016-ban egy naponta 4-500 adag meleg
ételt felszolgáló ingyenkonyha és kibővített szolgáltató központ jött létre az önkormányzat 5 millió forintos
támogatásával. Egy női-férfi fodrász egész nap a rendelkezésére áll azoknak, akik szeretnék rendbe hozatni
a hajukat, a szennyes ruhát a mosó-szárító automaták egy óra alatt kitisztítják, és a szeretetszolgálat
munkatársai készek kivasalni is, amit kell. Ha az öltözék pótlásra szorul, az adományba kapott ruhákból
méret szerint választhatnak az igénylők.
A fedél nélkülieknek a baptisták Bánya utcai szállóján biztosítanak szállást, illetve többüknek
közfoglalkoztatást is. Jelenleg a 29 közfoglalkoztatott közül hatan dolgoznak abban
a faüzemben, ahol az önkormányzatnál igényelhető, szociális célra
felhasznált tűzifát állítják elő a kerület kivágott,
elpusztult fáiból.

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.
LÉLEK Programunkkal esélyt adunk a
fedél nélkül élőknek, hogy hosszú távon
lakhatáshoz, illetve munkához jussanak. A
program az országban szinte egyedülálló módon
térítési díj nélkül vehető igénybe, cserébe viszont
az ellátottaknak nagyon szigorú vállalásokat
is kell tenniük; elsőként azt, hogy aktívan
együttműködnek a sorsuk megváltoztatásában.

Az idősek
közösségünk
megbecsült tagjai
Kőbánya csakis úgy teljes, ha valamennyi tagja, így az idősek is biztonságban érzik magukat, és tudják:
a kerület vezetői figyelnek rájuk. Az önkormányzat gondol azokra az idősekre, akik nehéz helyzetbe
kerültek, rossz körülmények között egyedül élnek, vagy betegséggel küzdenek. Több olyan, más
fővárosi kerületben nem jellemző támogatást is nyújtunk, amely jelentős segítséget jelent az idős
embereknek, az ápolási támogatástól a házi segítségnyújtásig. A Szivárvány Idősek Otthona azoknak
segít, akik egyedül már nem boldogulnak. Fontos, hogy az idősebb generáció sokáig aktív tagja maradjon
közösségünknek, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyugdíjasok sokáig egészséges
és tartalmas életet élhessenek. Az önkormányzati támogatással működő idősklubok és rendezvények: a
Senior Tízkarikás Játékok, a KESZE Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületének programjai, a
Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája, a Senior „Ki mit tud”, a „Szeretlek Kőbánya” helytörténeti vetélkedő vagy
a képzőművészeti pályázat népszerűségüknek köszönhetően lassan már túlnőnek kerületünk határain.
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Szolgáltató önkormányzat
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy kényelmesebbé tegyük a kőbányaiak mindennapjait
és megfelelően kiszolgáljuk igényeiket; hogy a hivatali rendszer ne akadálya, hanem segítsége
legyen az itt élőknek. Az önkormányzat és az állam együttműködésének köszönhetően ma a Havas
Ignác utcában működik Budapest egyik legszebb kormányablaka. Az épület miliője és az itt nyújtott
szolgáltatások képesek megváltoztatni a bürokráciáról alkotott negatív képet. Az Újhegyi lakótelepen élőknek
immár nem szükséges a Szent László téri önkormányzati ügyfélközpontot felkeresniük ügyes-bajos dolgaikkal,
mert az Újhegyi Közösségi Ház szomszédságában is üzemel egy kihelyezett ügyfélszolgálat. A két ügyintézővel
működő iroda kizárólag az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyfajtákkal foglalkozik. Többek között
segítséget és tájékoztatást nyújt bármely önkormányzati üggyel, illetve kérelem benyújtásával kapcsolatban,
továbbá a szociális ellátással kapcsolatos ügyek, általános hatósági- és lakásügyek intézhetőek itt, valamint a
zöldhulladék-gyűjtő zsákokat is itt vehetik át a jogosultak. 30 millió forintból az önkormányzat
új, akadálymentesen megközelíthető házasságkötő-termet alakít ki
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központ épületében.

Új ügyfélközpont a Szent László térnél
A 493 millió forintos, szintén saját erőből felépült önkormányzati ügyfélszolgálatunk méltó ékköve
Kőbánya főterének. A beruházás különlegessége, hogy Kőbánya egyik legszebb védett épületét
újítottuk fel és bővítettük ki egy modern szárnnyal.
Az akadálymentes épületben található az általános önkormányzati ügyfélszolgálat, továbbá itt intézhetőek
a szociális és lakásügyek, az anyakönyvi-, az ipari- és kereskedelmi-, a hagyatéki-, valamint az adóügyek.
A kőbányaiak igényes, modern környezetben intézhetik ügyeiket az Állomás és a Halom utca sarkán álló
ingatlanban.
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Új sportközpontot építünk
A kerület két szégyenfoltjának felszámolása kezdődhet meg végre, miután 2016 őszén
visszavásároltuk a Liget téri volt szolgáltatóházat és a Mázsa téri üres ingatlanokat. Előbbivel
kapcsolatosan még folyik a tervezés, de a Mázsa térre megszülettek a tervek: multifunkciós
sportcsarnok és 50 méteres medencével ellátott versenyuszoda épül állami támogatásból.
Kőbánya 2016 decemberében 2 milliárd forintot kapott a kormánytól a létesítmény, illetve az ahhoz
kapcsolódó közmű- és közúthálózat megtervezésére.
A létesítményt a kerületi sportegyesületek, óvodák, iskolák, valamint Kőbánya lakosai használhatják,
mindemellett pedig nemzetközi sportesemények helyszíne is lehet, sőt, a reménybeli budapesti olimpia
idején a versenyzők itt edzhetnek majd. A tervek szerint 2019-ben elkészülő sportközpont méltó
otthona lehet az ország legkiemelkedőbb úszó műhelyét is működtető Kőbánya
SC-nek, ahol jelenleg csak 33 méteres medencében tudnak edzeni
a versenyzők.

Ingyen wifi a közterületeken
Kőbánya számos parkjában, sétányán, játszóterén 500 felhasználó egyidejű csatlakozására
alkalmas vezeték nélküli internetes hálózatot építettünk ki csaknem 14 millió forintból.
A 2012 óta folyamatosan bővülő wifi rendszert a Szent László téren, az Újhegyi sétányon, a Kőrösi Csoma
sétányon, a Kékvirág parkban és egyes önkormányzati intézményekben ingyenesen használhatja bárki,
akinek okostelefonja vagy laptopja van.
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Óvjuk építészeti értékeinket
A patinás lakóépületek helyreállítása nemcsak az ott élők számára fontos, hanem a városkép és Kőbánya
arculatának megújítása szempontjából az egész kerület szívügye is. Kőbánya építészeti öröksége a
nemzet kulturális kincsének része, ezért megóvásuk, fenntartásuk, az épületek jelentőségéhez méltó
használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
2016-ban a korábbi összeg háromszorosára emeltük a helyi védettség alatt álló épületek
védelmére kiírt pályázati forrást. A támogatás a védett értéknek a szokásos karbantartásán túlmenően
a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozását
szolgálja. Az önkormányzat a pályázattal ösztönzi a helyi védettségű lakóingatlanok tulajdonosait arra,
hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve azok jellegzetes kőbányai építészeti
karakterét.

Vigyázunk
a közterületek biztonságára
Komoly visszatartó ereje van a köztereken felállított mintegy 100 térfigyelő kamerának, és ez már a
statisztikákon is látszik: 5 év alatt a harmadára esett vissza a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma, például a Gyakorló utcában vagy az Újhegyi lakótelepen lényegében megszűntek a gépkocsifeltörések és lopások. Célunk, hogy a kamerák segítségével hasonló eredményeket érjünk el az illegális
hulladéklerakás megakadályozásában, a súlyosabb bűncselekményeket generáló közterületi italfogyasztás
visszaszorításában és a parkok nyugalmának biztosításában is. A közterület-felügyelet által megfigyelt
hálózatot tovább bővítjük, az elavulóban lévő készülékeket jobb képet adó kamerákra cseréljük, és folytatjuk
a jelenleg mintegy 100 lépcsőházban működő társasházi megfigyelőrendszer kiépítésének támogatását is. A
2015 óta megerősített rendőri gyalogos járőrszolgálat hatására szintén csökkent a szabálysértések
és a bűncselekmények száma, az ügyelet pedig a telefonos bejelentést követően már kevesebb, mint 15
perc alatt a helyszínre érkezik. Mindemellett új rendőrségi irodát nyitottunk az Újhegyi lakótelepen, valamint
a kőbányai rendőrség 19 tagjának adunk albérleti támogatást. A rendőrkapitányság munkatársai nyugdíjas
fórumokon hívják fel a figyelmet a lehetséges veszélyekre és rendszeresen látogatják az iskolákat is.
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Világszínvonalú bölcsőde és óvoda
a Vaspálya utcában
Mintegy 600 millió forintot fordítottunk a Vaspálya utcai kettős gyermekintézmény teljes
újjáépítésére. A Manóvár Bölcsőde és Rece-Fice Óvoda nemcsak magyarországi, hanem európai
viszonylatban is felveszi a versenyt bármelyik gyermekintézménnyel.
Az egy évig tartó teljes átépítés során csak a főfalak maradtak, belül viszont praktikusabb lett a helyiségek
elhelyezése, így négy csoportban 92 óvodás és a korábbinál 24-gyel több, 80 bölcsődés fér el kényelmesen.
Vadonatúj gyermekbútorok, színes falak, zajvédő fallá változtatott kerítés, gumiszőnyegre telepített
játszóeszközök várják a gyerekeket. A legmodernebb technológiával működő konyha lehetővé teszi,
hogy zsír nélkül főzzenek a gyerekeknek, és hogy a napi 200 adag étel közül mindenkié időben
elkészüljön: még a tej-, glutén- és fruktózmentes diétára szoruló kicsiké is.

A gyermekek
a legjobbat érdemlik
Az elmúlt években sokat költöttünk a kerület oktatási intézményeinek modernizálására. 2016-ban 94
millió forintból újult meg a 110 éves Kada Mihály Általános Iskola tetőszerkezete és 79 millió
forintot fordítottunk a Szent László Általános Iskola fűtésének korszerűsítésére.
Folyamatban vannak a Gém utcai iskola, valamint az Újhegyi sétányon lévő Gyermeksziget Bölcsőde
tetőszigetelési munkálatai, melyekre összesen 36 millió forintot költünk. Az Aprók Háza Óvoda parkosításra
alkalmatlan kertrészét műfűvel fedtük be, 4 millió forintért, a Kiskakas Óvoda fűtéskorszerűsítése,
homlokzati hőszigetelése és belső burkolatcseréje 39 millió forintból valósult meg. Emellett a kerület
szinte valamennyi oktatási-nevelési intézményében végeztünk kisebb-nagyobb felújítási
munkálatokat 2016-ban.

17

18

Ingyenes védőoltások
Gyermekeink jövője mindennél fontosabb, ezért az egészségükre is jobban kell vigyáznunk. Az
önkormányzat eddig is úttörőnek számított a betegségek megelőzésében: az önkormányzat évek
óta ingyenesen biztosította a leány- és fiúgyermekeknek HPV elleni védőoltást. Amikor az állam
átvállalta a leányok vakcinájának költségét, a pénzt az agyhártyagyulladás elleni oltásra csoportosítottuk
át, illetve továbbra is biztosítjuk a fiúk kedvezményes HPV elleni vakcináját. Az utóbbi védőoltás-sorozat
5 ezer forintos szülői önrész fizetése mellett igényelhető, miközben a teljes ár megközelíti a 100 ezer
forintot – a fennmaradó részt vállalja át az önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, 13 éves fiúgyermekek szülői önrész biztosítása nélkül, vagyis teljesen ingyenesen kaphatják meg
a védőoltást. 2016-ban arról is döntött a kerület vezetése, hogy a drágább, de sokkal nagyobb védelmet
adó, 9 komponensű oltóanyagot biztosítja az érintett gyerekeknek. 2015 óta az agyhártyagyulladás
négy fajtája ellen védelmet nyújtó oltás 14 ezer forintos költségét is átvállalja az
önkormányzat a szülőktől; a vakcinát a 10 évesnél idősebb
gyerekek kaphatják.

Megbecsüljük a jól teljesítő diákokat
A tanulás életeket tesz jobbá, ezért a kis segítség is sokszorosan megtérül, ha gyerekekről van szó.
A nehéz sorsú családból származó, de jól tanuló, igyekvő általános- és középiskolás diákokat
az önkormányzat havi 5, illetve 10 ezer forintos ösztöndíjjal támogatja. A „Kőbánya számít Rád”
szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázat első nyertesei közül ma már többen egyetemisták.
A felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű fiatalok 10 hónapig havi 10 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak.
A Bursa Hungarica ösztöndíj költségeit az önkormányzat és az állam fele-fele arányban állja. A kőbányai
általános- és középiskolák négy-négy legjobb diákját minden tanév végén vendégül látjuk. 2015-ben
fagyizásra, 2016-ban pizzázásra hívtuk őket.
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Könnyebb a tanévkezdés
Valamennyi kőbányai tanuló számíthat az önkormányzatra, ugyanis minden évben leveszünk egy kis terhet
iskola- és óvodakezdéskor a szülők válláról. A kerületben élő minden általános iskolás és középiskolás tanuló
családja gyermekenként 5 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kap. 2016-ban mintegy 5 ezer diák után
24,5 millió forintot fizetett az önkormányzat.
Szintén a szülőknek spórolunk azzal, hogy közvetlenül az intézményeknek adunk támogatást a gyerekek
tisztasági csomagjához, hogy ne otthonról kelljen vinni a papír zsebkendőt, a fogkrémet, a szappant, a WC
papírt. 2016-ban az iskolásokat fejenként 2570, az óvodásokat 4675, a bölcsődéseket pedig 4065 forinttal
támogattuk ilyen módon.

Minden gyermek lakjon jól!
A gyermekétkeztetés minden családközpontú politika kiindulási alapja. Nehéz meghúzni a határokat,
kinek járjon ingyenesen, kinek pedig térítés ellenében a szolgáltatás, ezért a kőbányai családok 90
százalékának már nem kell fizetnie az óvodai és iskolai menzáért.
Nem csak iskolaidőben, hanem a nyári szünetben is ügyelünk a rászoruló családokra. Évek óta
ingyenesen biztosítottuk a nyári étkeztetést a rászoruló kerületi gyermekeknek, ezért az utóbbi években
hatalmas segítséget jelentett, hogy a kormány levette a vállunkról ezt a terhet. Így most már ezeket a
pénzeket más célokra fordítjuk: napközis és ottalvós nyári táborokra, kedvezményes gyermeküdültetésre,
olcsóbb belépőkre, játszóterek felújítására, hogy azoknak a gyerekeknek is igazi nyári élményekben
lehessen részük, akiknek a családja nem tudja megengedni magának az utazást.
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Menjünk ki a szabadba!
A mai kor egyik legnehezebb feladata a gyerekek kimozdítása a tévé, a számítógép és más hasonló
eszközök bűvköréből, hogy minél több időt töltsenek testmozgással, a szabad levegőn.
Az elmúlt években nagy figyelmet fordítottunk a játszóterek felújítására, hogy ezzel is minél több gyermek
számára tegyük vonzóvá parkjainkat, köztereinket. 2016-ban a Gépmadár utcai és a Fagyal utcai
dühöngő volt soron, összesen 15 millió forintot fordítottunk felújításukra. Új aszfaltburkolatot,
kerítést, védőhálót és vandál-biztos kosárpalánkot kaptak. A lakossági igényeknek megfelelően több újabb
illemhelyet is létesítettünk.

Műfüves pálya a gimnáziumban
Új műfüves focipályát kapott a Szent László Gimnázium a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
pályázatának és a Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően. A régi műfüves pályát
a 2000-es évektől használták a diákok, így az állaga ennek már leromlott, ezért pályázott a Kőbányai
Önkormányzat az MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjának támogatására.
A felújítással az intézményben lévő létesítmények lehetővé teszik, hogy megfeleljenek a mindennapos
testnevelés követelményeinek. A sportudvaron és az 1000 négyzetméteres sportcsarnokban a Szent
László Gimnázium Diáksport Egyesülete tart délutáni edzéseket több sportcsoport számára, emellett a
Kőbányai Darazsak edzéseinek is helyszínt biztosít az iskola.
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Újjászületett az Újhegyi sétány
Több mint 700 millió forintos beruházással megújult az Újhegyi sétány. 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. Megújult a Közösségi Ház, a Szabó Ervin
Könyvtár, piactér létesült, az akadálymentesített sétányon szökőkút, párakapu, vízlépcső, új
köztéri bútorok kaptak helyet, a gyerekeknek új játszótéri eszközöket, a felnőtteknek pedig
fitneszeszközöket helyeztünk el.
Hamarosan indul a munkálatok második és harmadik üteme, melynek megvalósítása előtt kikértük az itt
élők véleményét, hogy az észrevételeiket, kéréseiket figyelembe vehessük az új szakaszok tervezésénél is.

Új utakon járunk
Továbbra is gőzerővel folytatódnak az útfelújítások, hiszen sok évtizedes elmaradást kell néhány év alatt
behozni; 2016-ban 330 millió forintot költöttünk erre a célra. A munkálatok elodázhatatlanok voltak, mivel a
lecserélt útburkolatok kora kivétel nélkül meghaladta a 40 évet, fenntartásuk már gazdaságtalan, sőt szinte
lehetetlen volt. Nemcsak kényelmi, de közlekedésbiztonsági szempontból is nagyot léptünk előre.
Megújult a Harmat köz, a Szárnyas utca a Száva utca és Somfa köz között, az Újhegyi lakótelep
belső útjai, a Szövőszék utca, a Lenfonó utca, valamint a Száva utca a Basa utcától a Szállás utcáig.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) beruházásában a Sírkert utca Maglódi út és Kozma utca
közötti szakasza, továbbá a Kápolna utca Liget tér és Kápolna tér közötti szakasza kapott új
útburkolatot. A Kápolna utca megújításával érintett közterületeken füvesítettek, fákat ültettek, illetve a
Martinovics téri gyalogátkelőhely mellett új kandelábert és lámpatestet is telepítettek a BKK szakemberei.
A Kápolna utca felújításával egyidejűleg, a Kőbányai Önkormányzat saját beruházásában
átépítette a körforgalmi csomópontot és húsz új parkolóhelyet alakított ki.
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Parkolás könnyebben
Habár egész Budapesten egyre nagyobb problémát jelent a közterületi parkolás, mi mindent megteszünk
azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk az autósok számára is.
Az Újhegyi lakótelepen 220 parkolóhely kapott új aszfaltburkolatot. Új, zárt parkoló épült a
Gergely bányánál, a Sibrik Miklós út felőli oldalon, ahol az első ütemben 220 autónak jutott hely,
de a további igények ismeretében akár 560 férőhelyesre is bővíthető a terület. A Somfa köz 15.
előtt 60, a Fogadó utca felől 21 állású új parkolót alakítottunk ki. A Vásárló utcában térkővel
borított, enyhébb lejtésű, a biztonságos parkolást lehetővé tevő parkolófelületet alakítottunk ki
és ezzel együtt megoldottuk a korábban sűrűn jelentkező vízelvezetési problémát is.

Biztonságosabb gyalogos közlekedés
Nagy figyelmet fordítunk az elöregedett járdaburkolatok megújítására és akadálymentesítésére, hogy
mindenki, így az idős emberek, vagy a babakocsival közlekedők számára is könnyebb legyen a boltok,
játszóterek, megállók, közösségi intézmények megközelítése. Míg 2010 előtt csak tűzoltás folyt ezen a
téren, az utóbbi években már kidolgozott koncepciók, részletes felmérések alapján zajlott a munka.
Az önálló járdakoncepció kialakításának köszönhetően néhány év alatt a legforgalmasabb
intézmények és tömegközlekedési megállóhelyek megközelítését szolgáló járdaszakaszokon
biztosított a balesetmentes gyalogos közlekedés. Csak 2016-ban 100 millió forintot költöttünk
járdafelújításra.
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Több fény
A közvilágítás biztosítása ugyan a Fővárosi Önkormányzat feladata, de a kőbányaiak biztonsága
érdekében az önkormányzat indokolt esetekben átvállalja a beruházás költségeit. 2016-ban
csaknem 16 millió forintot költöttünk erre a célra.
Elkészült az Árpa, a Derecskei, a Kolozsvári, az Erdősi és Zsombék utca, valamint az Óhegy park és a
Sibrik Miklós úti felüljáró alatti terület közvilágítás fejlesztése is. 2015-ben 9,2 millióból az Óhegy parki
futókör mellett, a Dér utca és Száraz utca között, a Serpenyő utca (a Hangár utcától az aszfaltút végéig),
a Mádi utca 82/b és a Téglavető köz 11-13. előtti terület közvilágítás fejlesztése valósult meg. 2014-ben 16
millió forintba került a Hatház, a Halas, az Ihász, a Gyakorló és a Kerámia utca egy-egy szakasza, valamint
a Pongrác úti orvosi rendelő előtti terület közvilágításának fejlesztése.

Kerékpáros kerület
A kerékpározás nem csak a bicikliseknek, hanem az egész közösségnek jó, hiszen egészséges,
környezetbarát, olcsó és kényelmes. A bringázás egy életmód, amely minden támogatást megérdemel.
A Rákos-patak mentén, Budapest közigazgatási határától a dunai torkolatig egybefüggő
kerékpárút épül ki 2,3 milliárd forintból. A 2017-18-ban megvalósuló beruházást a fővárossal és
az érintett kerületekkel közösen valósítjuk meg.
A fejlesztés jól illeszkedik Kőbánya kerékpáros stratégiájába, amelynek része volt például a 6 millió
forintból elkészült biciklis szervizpont a Harmat utca és a Sibrik Miklós út sarkán. Mindannyiunk közös
büszkesége, hogy a folyamatos fejlesztéseknek, bringás rendezvényeknek, programoknak
köszönhetően Kőbánya már többször elnyerte a Kerékpárosbarát település címet.
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A legzöldebb kerület
Kőbánya Budapest legzöldebb kerülete, de hogy így is maradjon, azért sokat kell tenni. A 2016-ban
zárult, kétéves faültetési program során 50 millió forintot költöttünk faültetésre. Ilyen mennyiségű
fa telepítésére Kőbányán az elmúlt 25 évben nem került sor.
A legtöbb fát a Lavotta-sétány mellett ültettünk el, de új csemetéket kaptak a Balkán utca, Gyakorló utca,
Harmat utca, Endre utca és Füzér utca zöldsávjai is. A Kis-Pongrác projekt során kivágásra ítélt fák helyére 28
utcában 600 új csemete került. Összesen 33 különböző fajtájú fát használtunk fel, főleg tövis nélküli gledíciát,
gömbjuhart és korai juhart. A növénytípusok meghatározásánál több szempontot vettek figyelembe a
szakemberek: a környezetben már meglévő fák típusait, a „várostűrő” képességet és a fejlett lombkorona
méretét is. 15 millió forintból megújultak a Száva park zöldfelületei, a Szárnyas utcai park pedig 4 millió forintból
kapott rendezettebb külsőt. A Gyakorló utcai lakótelep zöldfelületei 12 millió forintból fiatalodtak meg, a játszóteret
pedig pihenőparkká alakítottuk. A Szent László tér és a Kőrösi Kulturális Központ környezete
4,3 millió forintból újult meg. Nem csak megújult, ki is zöldült az Újhegyi
sétány: az elöregedett növényzetet kicseréltük, fákat,
cserjéket, virágokat ültettünk.

Virágzó kerület
Kőbánya csak akkor lehet szép, ha mindannyian teszünk ezért. Az önkormányzat minden évben
kerületszépítő akciókat hirdet. 2016-ban 10 millió forint értékű virágot adtunk át az „Önnek is
szeretnék adni virágot” elnevezésű pályázat keretében.
Összesen 21 ezer egynyári növényt: paprikavirágot, bársonyvirágot, celóziát, begóniát, mézvirágot, 19
ezer tő muskátlit, 3700 fűszernövényt, 5900 fagyalcserjét és 12 ezer csodasövény-cserjét vehettek át a
kőbányaiak. Szintén hagyomány a szép porták, kertek, előkertek díjazása pályázat, illetve ajánlás útján – az
önkormányzat munkatársai hónapokig járták a kerületet, hogy elvégezhessék az értékelést. Tavaly 194
családiház-tulajdonos érdemelte ki a Tiszta udvar, rendes ház, 72 virágdíszbe öltöztetett balkon és erkély
gazdája a Virágos Kőbányáért, valamint 9 közintézmény és vállalkozás a Tiszta, rendezett Kőbányáért
elismerést, illetve az ezzel járó virághagymákat. Egyre többen vannak, akik már nem először nyerik el az
elismeréseket.

31

32

Kőbánya hősei
Méltán lehetünk büszkék a kerületünkben élő, illetve a versenyekre sportközpontjainkban felkészülő
sportolókra. Világklasszis vívónk, Imre Géza egy egyéni ezüsttel és egy csapatban szerzett
bronzéremmel tért haza a riói olimpiáról. Sportolói pályafutása és emberi nagysága miatt
választottuk őt Kőbánya Sportolójának 2016-ban. Kenusunk, Mike Róbert a 4. helyet szerezte
meg Rióban 1000 méteren. A Törekvés két kerekesszékes vívója, Osváth Richárd két, Hajmási
Éva pedig egy ezüstéremmel tért vissza Kőbányára a riói paralimpiáról.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre: csak az úszóbázis
fejlesztésére 42 millió forintot költöttünk az elmúlt években. A 36 fős olimpiai úszócsapat legtöbb,
8 sportolója a Kőbánya SC versenyzője volt, köztük az alig 15 esztendős Késely Ajna, a magyar küldöttség
legfiatalabb tagja, aki a tavalyi ifjúsági Eb-n három aranyat szerzett, és tagja volt a gyorsváltóban
Londonban Európa-bajnoki címet szerző csapatnak is.

A férfi úszók a 13. Országos Rövidpályás
Bajnokságon 8 első, 4 második és 3 harmadik
helyezést értek el, Horváth Dávid triplázott,
Telegdy Ádám pedig duplázott. Turi György,
az úszók vezetőedzője méltán került be 2016ban a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába. A
Kőbánya SC utánpótlás-versenyzői nagyszerű
eredményeket értek el sakkban és öttusában.
A tavaly nyári futball Európa-bajnokság
egyik hőse a kőbányai Gera Zoltán volt,
aki az UEFA szavazása alapján az Ebcsoportmérkőzések legszebb gólját lőtte.

Bővülő
sportolási lehetőségek
Évek óta dolgozunk azon, hogy a kerület minden részében elérhetőek legyenek az ingyenes sportolási
lehetőségek. Kőbánya 15 pontján várják ingyenes fitnesz és street workout eszközök a mozogni
vágyókat a Sportligetben, az Óhegy parkban; a Rottenbiller parkban és a Csajkovszkij parkban pedig
többféle pálya és sportolási lehetőség is adott. 2016-ban kibővítettük a kedvezményes uszodabelépőre
jogosultak körét, már krónikus betegek is igénybe vehetik, ha orvosuk igazolja az úszás
szükségességét. Ők a nyugdíjasokhoz hasonlóan reggel 6 és 8 óra között 200 forintért léphetnek be az
Újhegyi uszodába. A diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok számára 4 órára szaunával 700, 2 órára szauna
nélkül 500 forint a belépő, míg 4 órára 3 fő – legalább egy gyermekkel – 1800 forintért mehet be az uszodába.
Az Ihász utcai jégcsarnokban az önkormányzat támogatásának köszönhetően délelőttönként ingyen
korcsolyázhatnak a kőbányai óvodások és iskolások, és a térítéses időszakokban is olcsó maradt a belépő:
felnőtteknek 700, gyerekeknek 550 forint. 2015 óta télen, a Szent László téren ingyen korizhatnak a
gyerekek, 2016-ban pedig már az Újhegyi Uszoda udvarán is nyitottunk egy ingyenes jégpályát.
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A felelős kutyatartásért
Kőbányán hoztuk létre Budapest legnagyobb kutyafuttató területét: összesen 90 ezer
négyzetméter, vagyis 9 hektár rendezett zöldfelület várja a házi kedvenceket és gazdáikat. Több
kutyafuttatót alakítottunk ki, illetve fejlesztettünk 2016-ban, hogy minél nagyobb területen sétálhassanak
póráz nélkül az ebek, miközben nem zavarják azon családok és idős emberek pihenését, akik a parkok
nyugalmát szeretnék élvezni.
Összesen 28 millió forintot költöttünk a kutyafuttatók körülményeinek javítására, padok,
szemetesek, kutyaürülék-gyűjtők, ivó kutak, árnyékolók, kutyajátékok kihelyezésére. A felelős
kőbányai gazdi program keretében kutyás etikai kódexet dolgoztunk ki, érzékenyítő tréningeket
szerveztünk, új kutyaürülék-gyűjtő edényeket helyeztünk ki. A program megvalósításának támogatására
az önkormányzat együttműködik a FEMA Állatmentő- és Állatvédelmi Egyesülettel.

Elismerik a munkánkat
Budapest Legsportosabb Kerülete, Kerékpárosbarát település, Önkormányzatok a
Közművelődésért Díj, Fogyatékosság-barát Munkahely cím – az elmúlt bő egy évben ezekben az
elismerésekben részesült a Kőbányai Önkormányzat.
Kovács Róbert polgármester is több rangos díjat vehetett át a kerületben végzett munkájáért 2016-ban.
Budapest Főváros Kormányhivatala a Főváros Védelméért Díjjal ismerte el a közbiztonság javításáért tett
kerületi erőfeszítéseket, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kőbányai tagszervezete pedig Budapest
Kerületeiért emlékérem adományozásával honorálta a kerületvezető kőbányai vállalkozásfejlesztés,
munkahelyteremtés és gazdaságélénkítés területén elért eredményeit.
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Megújult a Pongrác telep
2014-ben újjászületett a Pongrác telep. A rehabilitációval az önkormányzat célja
az itt élő családok életminőségének javítása volt. A fejlesztés során 1,2 milliárd
forintból kívül-belül megújult a telep 20 társasháza, 74 szociális bérlakása és
közintézményei, valamint a közterületek.
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Modernebbé vált a tömegközlekedés
A kerület megújításából nem maradhat ki a tömegközlekedés sem. A világon az
egyik legkorszerűbbnek számító CAF villamosok a 3-as vonalán járnak. A modern
szerelvények tágasak, világosak, télen fűthetőek, nyáron hűthetőek, és mivel
alacsony a padlózatuk, babakocsival, kerekesszékkel is könnyű rájuk felszállni. 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 kormány
és a főváros közös finanszírozásában valósulhatott meg. 120 millió forintos
beruházással elkészült az 1,2 kilométer hosszú zajvédő fal is a Jászberényi úti
felüljáró és a kőbányai határerdő között, így az elővárosi vonatforgalom jóval
kevésbé zavarja a környék lakóit.
Megújult a sportközpontunk
Az önkormányzat olyan megoldásokat keres, amelyek kis ráfordítással is nagy
hasznot hoznak Kőbányának. A Kocsis Sándor Sportközpont 3,5 hektáros
Bihari úti létesítménye az önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club
összefogása nyomán 683 millió forintból újult meg, ebből 68 milliót kellett
Kőbányának fizetnie. 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 parasportolók központjának, a Törekvés SE
vívótermének, valamint az FTC női labdarúgóinak is otthont adó sportcentrum
a kerület tulajdona maradt. A Fradi 15+15 évig használhatja a füves és a műfüves
nagypályákat, cserébe fizeti a karbantartási és közüzemi díjakat. A pályák nyitottak
a kőbányai csapatok előtt.

Fejlesztések 2014-2015

Hogy öröm legyen a játék
Mindent megteszünk azért, hogy Kőbányán jó legyen gyereknek lenni. Gyermekeink
egészsége és fejlődése mellett az a legfontosabb, hogy a szabadidejüket is minél
jobb körülmények között tölthessék. 2015-ben összesen 44 millió forintot költöttünk
7 játszótér és dühöngő felújítására. A kertvárosi, a Vaskő, a Bársonyvirág, a Lavotta,
a Gépmadár, a Szőlővirág utcai, valamint a Fagyal-Szegély utcai játszóterekre rá
sem lehet ismerni. Új burkolatok, új játszóeszközök, több sportolási lehetőség –
minden adott a mozgáshoz és a játékhoz.
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Az elmúlt években mi, kőbányaiak bebizonyítottuk, hogy minél nagyobbat álmodunk, annál többet
érhetünk el. A közeljövőben újabb nagyszabású terveket váltunk valóra. A Füzér utcában 315 millió
forintból méltó helyet alakítunk ki a kerület helytörténeti gyűjteményének. A Harmat utcában új,
1455 négyzetméter alapterületű kosárlabdacsarnok épül – az 500 millió forintos beruházásból
az önkormányzat 170 millió forintos önrészt vállalt. Az új sportcsarnokot napközben a Harmat utcai
iskola használhatja tornateremként, tanítás után pedig a kosárlabdázóké lesz a terep.
Folytatódik a Polgármesteri Hivatal főépületének felújítása és akadálymentessé tétele is. 2017ben a tervek szerint elkészül az Operaház műhelyháza és próbacentruma a Kőbányai úton.
A világszínvonalú kulturális tér 14,5 milliárd forintból valósul meg és új munkahelyeket teremt.
A MÁV egykori Északi Járműjavítójának területén lévő Eiffel-csarnok ipari műemlék épülete interaktív
tér is lesz, ahol a közönség beleshet a kulisszatitkokba, a próbákba és a háttérmunkákba is. A 400 fős
színházterem a kőbányai előadásokat is befogadja majd.
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