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Elérhetőség: 
Kőbányai Önkormányzat 

Cím:  
1102 Budapest,  

Szent László tér 29. 
Telefon:  

06 1 4338 201 
Fax:  

06 1 4338 221 
E-mail:  

polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: 

kobanya.hu 
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 

 
 

Kedves Kőbányaiak! 
 
 
Az elmúlt években megmutattuk, hogy közös erővel 
a legjobbat hozzuk ki Kőbányából. Ezerszínű 
kerületünk látványos fejlődése mögött az itt élők 
hite, összefogása és bizalma áll. Az önkormányzat 
döntései középpontjába a kőbányai családokat, 
időseket és fiatalokat állította – a fejlesztéseink, 
beruházásaink is róluk szólnak, az ő érdekeiket, az 
itt élőket, a kőbányaiakat szolgáljuk. Ezért olyan 
fontos számunkra az Önök véleménye.  
 
Sokukkal van módom személyesen beszélgetni 
különböző rendezvényeken, fogadóórákon, de 
kerületünk utcáin, sétányain, szolgáltatóinál is, 
mégis fontos, hogy van egy nap, egy program 
minden évben, ami csak erről szól! Ugyanis az Önök 
kérései, észrevételei, ötletei alapján közösen 
formálhatjuk Kőbánya jövőjét. Városunk 
fejlődésének a kulcsa, hogy a ma és a jövő generációi 
számára is otthonos, élhető, biztonságos és virágzó 
kerületet építsünk. 
 
Kőbánya ma a főváros egyik legdinamikusabban 
fejlődő kerülete és ez önmagában is komoly kihívást 
jelent: folyamatosan fejleszteni kell az 
önkormányzati szolgáltatásokat, a rendelők 
korszerűsítésétől a járdák, utak felújításáig, a 
közintézmények modernizációjától a közbiztonság 
javításáig. Az elmúlt években magasra tettük a lécet 
és nem is szeretnénk már lejjebb adni. Hatalmas 
utat tettünk meg az elmúlt években, de végre látszik 
az eredménye: Kőbánya ma már jóval több, mint egy 
kerületszám a lakcímkártyán: igazi otthon.  
 
Köszönöm, hogy részt vesznek közös jövőnk 
alakításában! 
                   

                                 D. Kovács Róbert Antal                                                                 
                                            Kőbánya polgármestere 

   



 

  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

A Képviselő-testület tagjai 
 
 
 

 
 
 
 

 
Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP 
1. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a 
PongrácKözösségi Házban, a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám alatt. 
 

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP 
1. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap első keddjén 17 és 19 óra között a Pongrác 
Közösségi Házban (Budapest X., Gyöngyike u. 4.). 
Elérhetősége: +36 30 7401 995.  
 
MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap második szerdáján 16 órától a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Tagintézményében (Budapest X., Üllői út 118.). 
Elérhetősége: +36 30 5852 102. Bejelentkezés: előzetes telefonos egyeztetés 
alapján. 

RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
4. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. em. 111-es irodájában. 
Elérhetősége: +36 30 6256 787. Bejelentkezés: előzetesen a +36 1 4338 211-es 
vagy +36 1 4338 217-es telefonszámon. 

DR. PAP SÁNDOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: 16 és 18 óra között minden hónap első és második hétfőjén a 
Budapest X., Hatház u. 5/A képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 1 4338 209.  
Bejelentkezés: előzetesen a mozerandrea@kobanya.hu címen vagy telefonon. 

D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL polgármester  
képviselő, FIDESZ-KDNP 
3. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. 
emelet 116-os irodájában, a 06 1 4338 201 telefonszámon, vagy a 
polgarmester@kobanya.hu címen történő előzetes bejelentkezés alapján. 
 
 

mailto:mozerandrea@kobanya.hu
mailto:polgarmester@kobanya.hu


 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SZILÁGYI-SÁNDOR ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: 17 és 18 óra között minden hónap első szerdáján a Budapest X., 
Halom utca 37/b képviselői irodában. 
Elérhetősége: +36 30 6815 408. Bejelentkezés: előzetes telefonos egyeztetés 
alapján. 
 

DR. FEJÉR TIBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
7. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap második péntekén 14 és 15 óra között a Zsivaj 
utcai Felnőtt Háziorvosi Rendelő (Budapest X., Zsivaj u. 2.) fszt. 6. szobájában, 
vagy előzetes egyeztetés alapján más időpontban és helyszínen. 
Elérhetősége: +36 30 5851 749. Bejelentkezés előzetesen telefonon.   

VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZ-KDNP 
8. számú egyéni választókerület  
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 16.30 és 18.30 között a Kőbányai 
Kada Mihály Általános Iskolában (Budapest X., Kada u. 27-29.). Elérhetősége: 
+36 30 5857 577. Bejelentkezés: előzetes telefonon vagy személyesen.  
 
 
WEEBER TIBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
9. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden héten hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodában, 
illetve személyes telefonos egyeztetés alapján más időpontban.  
Elérhetősége: 06 1 4338 209. 

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától az Újhegyi 
Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a). 
Elérhetősége: andrasmacsik@gmail.com. Bejelentkezés: előzetesen az 
iroda ügyfélfogadási ideje alatt személyesen vagy e-mailben. 

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között  
a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.) 
valamint az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 
14/a). 
Elérhetősége: +36 30 5799 803. Bejelentkezés: előzetesen telefonon. 

DR. MÁTRAI GÁBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 16 és 17 óra között az Újhelyi 
Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a).  
Elérhetősége: +36 30 9613 390. Bejelentkezés: előzetesen szükséges. 

mailto:andrasmacsik@gmail.com


 

  

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   JEGYZŐ 
 
 

  
 
 

DR. SZABÓ KRISZTIÁN 
Fogadóórája: minden kedden 14.00 és 15.30 között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 101. számú 
irodájában a 06 1 4338 202-es telefonszámon történő előzetes 
bejelentkezés alapján. 
 
 

SOMLYÓDY CSABA képviselő, MSZP 
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Kada utcai 
képviselői irodában (Budapest X., Kada u. 120.).  
Elérhetősége: +36 70 7798 353. 
 

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP 
Fogadóórája: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott helyen 
és időben.  
Elérhetősége: +36 30 9612 947, toth.balazs@lehetmas.hu. 
 
 

TUBÁK ISTVÁN képviselő, JOBBIK 
Fogadóórája: minden hónap harmadik szerdáján a Gyömrői úti képviselői 
irodában (Budapest X., Gyömrői út 49.) előzetes telefonon történő egyeztetés 
alapján.  
Elérhetősége: +36 30 4316 242. 
 
 

BÁNYAI T. PÉTER független képviselő 
Fogadóórája: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott helyen 
és időben.  
Elérhetősége: +36 30 9998 972. 
 
 

PATAY-PAPP JUDIT képviselő, DK 
Fogadóórája: minden pénteken 10 és 16 óra között az Állomás utcai 
képviselői irodában (Budapest X., Állomás utca 17.) 
Elérhetősége: +36 30 4076 369 
 
 

mailto:toth.balazs@lehetmas.hu


 

  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
 
 
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG   
 
elnöke:  Marksteinné Molnár  

Julianna 
 

tagjai:  Agócs Zsolt  
 Mácsik András 

  Somlyódy Csaba 
  Tubák István 
  Varga István 
 
nem képviselő bizottsági tagok:  
  Gerstenbrein György  

Mustó Géza Zoltán  
(2018. július 1-jétől) 

Pluzsik Gábor 
 Tábi Attila (2018. június 30-ig) 
Tamás László 

   
  
   
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
elnöke:  Agócs Zsolt 
 
tagjai:  dr. Fejér Tibor 
  Gál Judit 
  Gazdag Ferenc (2018. június 14-ig) 

 Patay-Papp Judit Vivien 
 Tóth Balázs 
 Varga István (2018. október 19-től) 
 

nem képviselő bizottsági tagok:      
Czirják Sándor 
 Gregus György 

 Nagyné Horváth Emília 
 Vincze Sándor 

 

 
 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI 
BIZOTTSÁG  
 
elnöke:  dr. Mátrai Gábor  
 
tagjai: Bányai Tibor Péter 

dr. Fejér Tibor 
 Gál Judit 
 Mácsik András 
 Varga István (2018. október 18-ig) 
 Szilágyi-Sándor András 
                                   (2018. október 19-től) 

nem képviselő bizottsági tagok: 
  Almádi Krisztina Éva 
  Baloghné Stadler Irén 
  Lakatos Béla  
  Vermes Zoltán  
 

 

 
 

ONLINE KÖZVETÍTÉS! 

 

A képviselő-testületi üléseket az 

érdeklődők élő közvetítés 

formájában a kobanya.hu  

oldalon követhetik, 

az archív felvételek az 

onkormanyzatitv.hu  

honlapon megtekinthetők! 

http://www.onkormanyzatitv.hu/


 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
2018. január 1. és október 31. között a Képviselő-testület 12 alkalommal ülésezett (ebből 3 
alkalommal rendkívüli ülés keretében), összesen 300 napirendi pontot tárgyalt, mely során 409 
döntést hozott és 21 rendeletet alkotott.  
 

A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok  
a 2018. január 1. és október 31. közötti időszakban 

2018. 01. 01. – 10. 31. Ülések száma 
Hozott 

döntések 
száma 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 12 216 
Humánszolgáltatási Bizottság 9 337 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

10 66 

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
44. §-a alapján, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzata 15. §-ában meghatározottak szerint naptári évenként a 
január 1-jétől június 30-áig és augusztus 1-jétől december 31-éig tartó ülésszak alatt minden 
hónap harmadik csütörtökén rendes ülést tart. A képviselő-testületi ülések számát az idén 
pályázati beadási határidő, illetve állami beruházással kapcsolatos sürgető döntés miatt 
összehívott ülés növelte. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság három alkalommal tartott 
rendkívüli ülést közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala céljából. A 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egy rendkívüli ülést tartott a kerületet is 
érintő közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos projekt tárgyalására.  
 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 

              Burány Sándor         Dunai Mónika    Révész Máriusz 

                                                                                
                                   

 
 
                 

  

Budapest 9. választókerületének 
országgyűlési képviselője, fogadó-
órájára előzetes telefonos egyez-
tetés alapján lehet jelentkezni a 
+36 20 466 8492-es telefon-
számon. 
 

Budapest 14. választókerületének 
országgyűlési képviselője fogadó-
óráit a választókerület több 
helyszínén tartja, igazodva a 
rákosmentiek és a kőbányaiak 
igényeihez.  
Bejelentkezni a +36 30 318 9914-
es telefonszámon lehet. 
 

A kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő fogadóórájára előzetes 
telefonos egyeztetés alapján lehet 
jelentkezni a +36 20 926 1376 
titkársági telefonszámon.  
A fogadóóra helyszíne: Budapest 
X., Halom utca 37/b szám alatti 
képviselői iroda. 



 

 
 

 

KŐBÁNYAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

 
Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Elnök:    Nagy István 
Elnökhelyettes:  Szakács Ferencné 
Tag:  Nackina Hrisztova 

Eliszaveta 
 

Kőbányai Görög Önkormányzat 
Elnök:    Kollátosz Jorgosz 
Elnökhelyettes: Bajkai Vasziliki 
Tag:   dr. Klicasz Szpirosz 

 
Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Elnök:    † Filipovics Máté  

Kovács Brankó  
   Krisztián  

(2017. december 20-tól) 
Elnökhelyettes: Kricskovics Antal 
Tag:   Kovács Brankó  
   Krisztián  

(2017. december 19-ig) 
 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Elnök:    Wygocki Richárdné 
Elnökhelyettes: Garai Balázs 
Tag:    Segesdy Kataryna 
   Natalia 
 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Elnök:    Inguszné dr. Barabás 

Rita 
Elnökhelyettes: Bartha László Istvánné  
Tag: Szabó Margit Mária 

 

 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Elnök:    Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs 
Tag:   Takács Éva 
      
Kőbányai Roma Önkormányzat 
Elnök:    Gergely Károlyné 
Elnökhelyettes: Halász Dezső 
Tagok: Didi László 

 
Kőbányai Román Önkormányzat 
Elnök:    Papp Zoltán 
Elnökhelyettes: Papp Zoltánné 
Tag:    Füle József 
 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Elnök:    Medveczky Katalin 
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina 
Tag: Kopervász Éva 
 
Kőbányai Szerb Önkormányzat 
Elnök:    Szabó Bogdán Árpád 
Elnökhelyettes: Dokic Sanja 
Tag: Berecz Tímea Zsuzsanna 
 
Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Elnök:    Petrovszka Viktória 
Elnökhelyettes: Risko Roman 
Tag: Bernáth Ferenc 
 
 
 

 
     AKIKTŐL 2018-BAN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 

 

       
 

 
Fehér László, volt önkormányzati képviselő,  

Filipovics Máté, a Kőbányai Horvát Önkormányzat elnöke, 
Kittrich József Károlyné, 2015-ben „Az év ápolója” 

kitüntetettje, 
Meiszter Kálmán festőművész, Kőbánya Díszpolgára, 

Molnár Gábor, volt önkormányzati képviselő. 
 
 

  
 



 

 
 

 

A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Főépítészi Osztály 

A Főépítészi Osztály tevékenységi körébe tartoznak a kerület teljes közigazgatási területére 
kiterjedően a településrendezési és -fejlesztési, valamint a településképi ügyek. 

 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 3 szervezeti egységre tagolódik: Költségvetési Osztály, 
Pénzügyi és Intézményi Osztály, valamint Számviteli Osztály. A Főosztályon zajló munka 
átfogja a gazdálkodás teljes körét, a költségvetés előkészítését, annak végrehajtását: az 
önkormányzati feladatokhoz és a nemzetiségi önkormányzatok feladataihoz a pénzeszközök 
biztosítását, a Polgármesteri Hivatal és a kőbányai intézményhálózat üzemeltetését, a gazdasági 
társaságok pénzeszközellátását, valamint a költségvetés teljesítéséről készülő beszámoló 
elkészítését, a vagyonváltozások követését, az adókötelezettségek teljesítését. 
 

Hatósági Főosztály 
A Hatósági Főosztály keretében 4 osztály tevékenykedik. Az Adóhatósági Osztály a 
kerületben bevezetett építmény- és telekadó, valamint idegenforgalmi adó kivetésével és 
végrehajtásával, a talajterhelési díj behajtásával, a gépjárműadó előírásával és behajtásával 
foglalkozik.  Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály eljár építéshatósági, címkezelési, 
településképi bejelentési, parlagfű elleni védekezési ügyekben, valamint környezetvédelmi 
hatósági ügyekben, ebbe a körbe tartoznak a növényvédelmi, állattartási, zaj- és rezgésvédelmi, 
vízügyi, hulladékgazdálkodási, fakivágási, fakezelési ügyek. Ezen felül szakhatóságként 
közreműködnek más hatóságok eljárásában. A Hatósági Osztály feladatkörébe tartoznak a 
működési- és telepengedélyezéssel, a bejelentés-köteles ipari és kereskedelmi 
tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetéssel, a vásárok, piacok engedélyezésével, a 
bevásárlóközpontok bejelentésével, a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével 
kapcsolatos ügyek, a birtokvédelmi ügyek, valamint a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértése esetén indult szabályszegési ügyek. Az Igazgatási Osztály feladatköre 
a hagyatéki, a lakcím érvénytelenítési, az anyakönyvi és névváltoztatási ügyek ellátása, 
állampolgársági ügyekben az eskütétel megszervezése és az ügyfélszolgálati tevékenység. A 
Hatósági Főosztály foglalkozik továbbá a közterület-használati ügyekkel. 
 

 
 

 
Városháza - Budapest X., Szent László tér 29.  
központi telefonszám: 06 1 4338 100 
központi faxszám:  06 1 4338 230  
honlapja: www.kobanya.hu  
e-mail: hivatal@kobanya.hu 
 
Ügyfélközpont – Budapest X., Állomás utca 26. 
központi telefonszám: 06 1 4338 300 
 
Újhegyi Ügyfélszolgálat – Budapest X., Újhegyi sétány 16. 
központi telefonszám: 06 1 4338 333, -334 
 

http://www.kobanya.hu/


 

 
 

 

Humánszolgáltatási Főosztály 
A Humánszolgáltatási Főosztály a feladatait két osztályán keresztül biztosítja. A Szociális és 
Egészségügyi Osztály ellátja a szociálpolitikai, lakásügyi, egészségügyi, jegyzői gyámhatósági 
feladatokat.  
A Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ellátja az Önkormányzat köznevelési, 
közművelődési, ifjúsági és sport feladatait, továbbá a nemzetiségekkel, egyházakkal, civil 
szervezetekkel, alapítványokkal kapcsolatos feladatokat.  
A Főosztály hatáskörébe tartozik továbbá az Önkormányzat által fenntartott szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési, közművelődési, sport intézmények és gazdasági 
társaságok szakmai felügyelete; továbbá a Humánszolgáltatási Bizottság döntéseihez szükséges 
döntés-előkészítési és végrehajtási feladatok szervezése. 

 
Jegyzői Főosztály 

A Jegyzői Főosztály 6 főbb területet átfogva végzi a tevékenységét. A Szervezési Osztály 
elsődleges feladata a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek szervezési, technikai 
előkészítésében, zavartalan lebonyolításában, továbbá a jegyzőkönyvvezetési feladatok 
ellátásában, s az ezt követő digitális feldolgozásban, archiválásban jelenik meg. Emellett az 
Osztály kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat elektronikus elérhetőségein érkező 
beadványokat, és szerkeszti, folyamatosan frissíti a www.kobanya.hu honlap hivatali részét. 
Az Informatikai és Iratkezelési Osztály fő tevékenysége a hivatali ügyiratkezelés, 
hirdetmények kezelése, valamint a Hivatal informatikai rendszerének működtetése és 
folyamatos karbantartása, az önkormányzati intézmények informatikai támogatása. A Főosztály 
önálló osztályaként működik a Személyügyi Osztály, amely ellátja a hivatal, illetve felügyeli az 
önkormányzati intézményhálózat személyzeti ügyeit. A Létesítményüzemeltetési Osztály 
végzi a hivatal és telephelyei zavartalan működtetésének biztosítását, az épület- és 
gépkarbantartást, a leltározási és selejtezési feladatokat, továbbá a működéshez szükséges 
költségvetési javaslat elkészítése, a beruházások, felújítások, üzemeltetési, dologi kiadások 
tervezése is ezen osztály feladata. A Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó feladatok között 
kiemelten szerepel a városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. Az 
Osztály végzi a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve beletartozik 
tevékenységébe az elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való közreműködés, 
továbbá a katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai 
feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.  
 A Főosztályhoz tartozik továbbá a Jogi Osztály, amely elsődlegesen a Képviselő-testület és 
bizottságai működésének törvényességét biztosítja, valamint ellátja az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal jogi képviseletét. Az Osztálynál önálló feladategységként jelentkezik 
továbbá a beszerzési eljárások bonyolítása. 
 

Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos 
hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések 
megtétele és kezdeményezése, közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, célzott és hatékony fellépés a szabálysértőkkel 
szemben.  
A Kőbányai Közterület-felügyelet a Gergely utca 112/A-B szám alatt működik. A hét minden 
napján 24 órában várja a lakosság bejelentéseit a közterületen észlelt szabályszegésekről, 
hiányosságokról a +36 30 6064 712-es telefonszámon. 
A Kőbányai Közterület-felügyelet a tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a 
katasztrófavédelemmel, valamint a polgárőr egyesületekkel. 



A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Belső Ellenőrzési 
Osztály, amely tanácsadói tevékenységet végez és a képviselő-testület által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján ellenőrzést folytat. 

A Polgármesteri Kabinet közvetlenül segíti a polgármester és az alpolgármesterek munkáját. 

A Polgármesteri Hivatal (Szent László tér 29. szám alatti) főépületében ügyfélbeléptető-
rendszer működik, az ügyfélfogadás csak előzetesen egyeztetett időpontban, folyamatban lévő 
ügyben lehetséges, meghatározott belépési rend szerint. 

A Polgármesteri Hivatal főépületi egységeinek ügyfélfogadási rendje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13.30 – 17.30 – 8.00 – 16.00 – 8.00 – 11.30

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja 

2017 februárja óta működik az Ügyfélközpont az Állomás utca 26. szám alatt. 

A teljesen felújított, illetve újonnan kialakított Ügyfélközpont a 
mai modern közigazgatás követelményeinek mindenben 
megfelel. Az ügyfélfogadást ügyfélhívó rendszer segíti, melynek 
segítségével a szakterületi ügyintézőkhöz kell bejelentkezni. A 
hívórendszerrel tervezhetőbb az ügyfélfogadás, elkerülhető a 
zsúfoltság. A korszerű ügyféltérben a kisgyermekkel érkező 
ügyfeleink részére játéksarkot alakítottunk ki. 

Az Ügyfélközpont nyitvatartási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00 – 17.30 8.00 – 15.30 8.00 – 16.00 8.00 – 15.30 8.00 – 13.00 

Az Ügyfélközpont nyitvatartási idejében várja a kőbányai ügyfeleket. A nyitvatartási 
időben általános tájékoztatást kapnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyekről, 
és beadványaikat be tudják nyújtani. 

Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási ideje a már megszokott hétfői, szerdai és pénteki napokon 
van. 

Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási ideje 
Kedd Szerda Csütörtök Péntek Hétfő 

13.30 – 17.30 - 8.30 – 16.00 - 8.30 – 13.00

Az ügyfélfogadási időben az egyes szakterületeket intéző munkatársak várják az 
ügyfeleket. 



 

 
 

 

Az Ügyfélközpontban nagyszámú, a jegyző hatáskörébe tartozó ügytípust intézhetnek a 
kőbányai lakosok.  

- szociálpolitikai juttatásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- születési anyakönyvi ügyek, 
- házassági anyakönyvi ügyek, 
- halotti anyakönyvi ügyek, 
- házasságkötési igény 

bejelentése, 
- névváltoztatási ügyek, 
- állampolgársági eskü letétele, 
- gépjárműadó ügyek, 

- helyiadóügyek, 
- hagyatéki ügyek, 
- ipari ügyek, 
- kereskedelmi üzletek ügyei, 
- szálláshely-üzemeltetési ügyek, 
- rendezvénytartási ügyek, 
- vásár, piac üzemeltetésével 

kapcsolatos ügyek, 
- bevásárlóközpont bejelentése, 
- lakcímrendezési ügyek, 
- birtokvédelmi ügyek. 

 
 

Kihelyezett Ügyfélszolgálat az Újhegyi sétány 16. szám alatt 
A Kőbányai Önkormányzat az újhegyi lakosok ügyintézésének megkönnyítése érdekében 
kihelyezett Ügyfélszolgálatot működtet az Újhegyi sétány 16. szám alatt az Újhegyi Közösségi 
Házban.  

 
Az Újhegyi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
8.30 – 17.30 - 8.30 – 16.00 - 8.30 – 13.00 

 
Az ügyfelek általános tájékoztatást kaphatnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 
intézhető ügyekről, illetve beadványaikat be tudják nyújtani az alábbi ügykörökben: 

- szociálpolitikai juttatásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- gépjárműadó ügyek,  
- helyiadóügyek, 
- hagyatéki ügyek, 
- ipari ügyek, 
- kereskedelmi üzletek ügyei, 

- szálláshely-üzemeltetési ügyek, 
- lakcímrendezési ügyek, 
- birtokvédelmi ügyek, 
- fakivágási ügyek, 
- állattartási ügyek, 
- közterület-használati ügyek, 
- egyéb, a jegyző és az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó ügyek. 

 
2017. április 1-jétől a házasságkötések helyszíne a (Szent László tér 7-14. szám alatti) Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ földszintjén létrehozott akadálymentesen 
megközelíthető, modern kialakítású házasságkötő terem.   
 

                 
 



 

 
 

 

KORMÁNYHIVATAL 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatal vezetése a 1105 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 53-55. szám alatt található a Hatósági Osztállyal, a Gyámügyi Osztállyal és 
az Igazságügyi Osztállyal együtt.  
 

Központi telefonszám: 06 1 7958 710, fax: 06 1 2374 824, honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar 
 

A Kormányablak Osztály (volt Okmányiroda) a 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1. szám alatt 
működik.  Telefonszám: 06 1 7958 706, fax: 06 1 2374 825, információs vonal: 1818, e-mail: 
kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu. 
 

A Kormányablak ügyfélfogadási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 
 
A Népegészségügyi Osztály a 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. szám alatt várja az ügyfeleket.  
Telefonszám: 06 1 2628 182, e-mail: nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.gov.hu 
 
A Havas Ignác utca 1. szám alatti Kormányablakban 2018. január 2-ától a NAV Kelet-budapesti 
Adó- és Vámigazgatósága Ügyfélszolgálataként NAV Pont működik. Az intézhető ügyekről 
bővebben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nav-pontok oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 
 

KLEBELSBERG KÖZPONT 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépett 
rendelkezéseire figyelemmel a Kormány a tankerületi központokat jelölte ki az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerveként, a X. és XVII. kerület 
esetében a Kelet-Pesti Tankerületi Központot. 2017. január 1-jétől egységes fenntartói 
irányítás jött létre, ezzel megszűnt a települési önkormányzatok működtetői szerepköre.  

 
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
Igazgató: Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
Telefon: +36 1 795 8189 
E-mail: keletpest@kk.gov.hu 

 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 
Vezető: Bátorné Páhoki Zita 
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
Telefon: + 36 1 261 8527, + 36 1 431 8266 
E-mail: info.10@fpsz.net 
Honlap: www.fpsz.hu 
Nyitvatartási idő: hétfő - csütörtök: 8.00 - 19.00 
 péntek: 8.00 - 16.00 

http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nav-pontok
mailto:keletpest@kk.gov.hu
mailto:info.10@fpsz.net
http://www.fpsz.hu/
http://www.konevtan.hu/
http://www.konevtan.hu/


 

 
 

 

INGATLANKEZELÉS 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok, 
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek kezelési, üzemeltetési, 
karbantartási és felújítási feladatait, valamint az utak és intézmények karbantartási és felújítási 
feladatait közszolgáltatási szerződés alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. 
 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
cím: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 

levélcím: 1475 Budapest, Pf. 56 
e-mail cím: kvzrt@kvzrt.hu 

honlap: www.kvzrt.hu 
telefonszám: 06 1 6662 700 

gyorsszolgálat: +36 30 6893 013 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 14.00 – 17.30 
Szerda: 8.00 – 16.30 
Péntek: 8.00 – 11.30 

 
 

PARKOLÁSÜZEMELTETÉS 
 

I. zóna: a Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló utca - Hatház utca által határolt területen (beleértve 
a határoló utakat és tereket) 2013. október 1. óta (munkanapokon 8 és 18 óra között) fizetős a 
parkolás.  

 

 

mailto:kvzrt@kvzrt.hu


 

 
 

 

II. zóna: az Üllői út – Ceglédi út – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – Zágrábi utca – Gém utca 
– Fogadó utca – Száva utca által határolt területen (beleértve a határoló utakat és tereket) 2017. 
augusztus 1. óta (munkanapokon 8 és 18 óra között) fizetős a parkolás. 

 

A parkolásüzemeltetési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Irodája 
végzi. 

Az iroda e feladatkörében kiadja a (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, nevelési intézményi) 
várakozási hozzájárulásokat, ellenőrzi a díjfizetési feltételek teljesítését, és pótdíjat szab ki a 
díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben. 

A 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2018. november 1. napjától van 
lehetőség.  
 
 

Parkolásüzemeltetési Iroda 
cím: 1106 Budapest, Gépmadár u. 2-8. 

e-mail: parkolas@kvzrt.hu 
telefon: 06 1 4317 276 

fax:06 1 4317 277 
  
  

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 – 17.00 

Szerda: 9.00 – 18.00 
Péntek: 9.00 – 16.00 

 
 

 



 

 
 

 

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK                

A 2018. ÉVBEN 
 
 

 

 
 

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Dr. Tüskés Gábor, egyetemi tanár, 
osztályvezető, a Magyar Tudományos Akadémia BTK Irodalomtudományi Intézetének 

tudományos tanácsadója. 
 

 
 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA elismerésben részesült Illényi Katica hegedűművész. 
 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA POSZTUMUSZ Görgey Artúr hadvezér (1818-1916). 
 

A „Kőbánya sportolója 2017” elismerő címet egy 
pályája elején járó sportoló, Késely Ajna úszó 
vehette át. Az emlékplakettet és az oklevelet D. 
Kovács Róbert Antal polgármester adta át a Kőrösi 
Kulturális Központban 2018 januárjában 
megrendezett ünnepélyes díjátadón. 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ZÁSZLÓSZALAGOT 
adományozott a TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT részére. A csapatzászlóra tűzött 
szalag kifejezi az adományozó nagyrabecsülését, tiszteletét az adományozott felé. A 
szalagot D. Kovács Róbert Antal polgármester tűzte fel a csapatzászlóra ünnepélyes 
keretek között, a Szent László Napok nyitóeseményen, 2018. június 21-én.  



 

 
 

 

KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  
Kleinheincz Gábor közgazdász, valamint az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió. 

 
 

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  
Tüzes Ágnes, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 

Iskola zongoratanára, 
Balla Attiláné, a Kőbányai Manóvár Bölcsőde bölcsődei dajkája. 

 
Elismerő címek 

 
Kőbánya Kiváló Segítő Szervezete elismerő címet kapott Baptista Szeretetszolgálat – 

Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye. 

 
 Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerő címet kapott Eisenkrammer Károly 

sportszervező. 
 

Kőbánya Kiváló Kovácsa elismerő címet kapott Hencz Vilmos patkoló és gyógykovács. 
 

Kőbánya Tűzvédelméért elismerő címet kapott Hoffmann Zoltán tűzoltó százados. 
 

Kőbánya Kiváló Híradósa elismerő címet kapott Rozsi Marianna főszerkesztő-
riporter.  

 
Kőbánya Kiváló Bábművésze elismerő címet kapott Vári Ildikó Rozália bábművész, a 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusa. 
 
 

Beretzky Endre-díjat kapott 
dr. Jakab Edit, az újhegyi gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa, 

dr. Tabányi István családorvos, a Zsivaj utcai Felnőtt Háziorvosi Rendelő orvosa. 
 
 

Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 
Szilvási Mária, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ védőnője. 

 
 

Év Ápolója Díjban részesült Kaszay Edina Kinga, az Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő 
asszisztense, valamint  

Kiss Zsuzsanna, a Kerepesi úti Háziorvosi Rendelő asszisztense. 
 
 

Rottenbiller-díj elismerésben részesült  
Végh Erzsébet, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője. 

 
 
 
 



 

 
 

 

Manninger Miklós-díj elismerésben részesült  
Kőhegyi Gyula rajztanár. 

 
 

Sajó Sándor-díjban részesült  
Gózon Kinga, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 

Iskola hegedűtanára, 
Kuróczi Éva, a Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

pedagógusa, 
Lőw Rudolfné, a Kőbányai Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa, 

Murányiné Bényai Ibolya, a Kőbányai Gézengúz Óvoda óvodavezetője, 
Nagy Ágota Gizella, a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodavezetője, 

Takácsné Tóth Ágnes, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola pedagógusa. 
 
 

Soos Géza-díj elismerésben részesült Kósa-Fehér Anikó, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat csoportvezetője. 

 
 

Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Murvainé Vincze Margit,  
a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde gyermekgondozója. 

 
 

Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  
Kecser Henrietta, a Kőbányai Manóvár Bölcsőde kisgyermekgondozója. 

 
 

Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott  
Kárpáti Péter, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal karbantartó, gépkocsivezetője, 

Enyedi Jánosné, a Kőbányai Harmat Általános Iskola portása, 
Sógorka Istvánné, a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde dolgozója. 

 
 

* * * 
 

HIVATALI ELISMERÉSEK 

 
A 2018. évi köztisztviselők napja alkalmából jegyzői dicséretben részesült  

a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül:  
Cserteg Imre osztályvezető, 

Csető Ildikó hagyatéki ügyintéző, 
Hay Éva lakásügyi ügyintéző, 

Máténé Szilveszter Eszter költségvetési tervező gazdálkodó, 
Szolnoki Ferencné zöldfelületi ügyintéző. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

Nyílt nap a megújuló Polgármesteri Hivatal épületében 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal ebben az évben ismét 
csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvényhez. A 
bejárás során a látogatók többek között megtudhatták, hogy 
az épület az első olyan építmény volt, mely az egyesített 
fővárosban elöljárósági hivatal céljára épült. Korabeli 
fotókkal illusztrált tablók mutatták be a több mint 120 éves  
elöljáróság történetét. A séta alatt a résztvevők bejárták a 
házat a pincétől a padlásig, megtekintették az épület napi 
használat során nem látogatható részeit is. Az újonnan 
kialakított belső átriumban zenei csemege várta a 
látogatókat. 

 
 

KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 
 

Újabb mérföldkő az Újhegyi sétány megújításában a 2018. június 19-ei alapkőletétel 

2016-ban fejeződött be a Tér_Köz pályázaton nyertes „A 
kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” projekt 1. 
ütemeként az Újhegyi sétány Harmat és Bányató utca közötti 
szakaszának felújítása. Most a 2. ütemben a Harmat utca és a 
Mádi utca közötti szakaszon folyik az építkezés, ami várhatóan 
2019 elején befejeződik.  

A Kőbányai Önkormányzat a Csodafa Óvoda és 
Gyermeksziget Bölcsőde épületeit is felújítja, mindkét 
homlokzat új külsőt kap, valamint a kerítés és a bejárat 
is megszépül. Az Újhegyi sétány rekonstrukciója 
Kőbánya egyik legnagyobb beruházása, amelyhez 
pályázat keretében a főváros 200 millió forint 
támogatást, a Kőbányai Önkormányzat pedig 120 millió 
forintos önrészt biztosított. 

 

Megkezdődött „A kőbányai 
Újhegyi sétány komplex 
megújítása 3. ütem” projekt 
előkészítése is, amelyre a 
tervek elkészültek, a pá-
lyázat elbírálása megtör-
tént. Várhatóan 220 millió 
forint összegű támogatás-
ban részesül a Kőbányai 
Önkormányzat, amellyel az 
Újhegyi sétány déli része,      

a  Bányató utca – Gergely utca közötti szakasz megújítása is elkészülhet. 



 

 
 

 

Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti kosárlabdacsarnok építése 

Az 1452 m2 alapterületű tervezett épület a jelenlegi 
iskolai tornatermi szárny folytatásában kerül 
elhelyezésre. A csarnokot napközben alapvetően az 
iskola használja tornaterem céljára, tanítás után a terem 
kosárlabdacsarnokként működik, mint edzőterem és 
versenyek rendezésére alkalmas csarnok. Az új utcai 
személybejárat és előtér kialakítása lehetővé teszi az 
iskola működésétől független használatot is. A 
kivitelezési munkák zajlanak, a befejezés 2019 elején 
várható. 

 

Épül a Helytörténeti Gyűjtemény új székhelye 

2018 májusában elkezdődtek a munkálatok a Füzér 
utca 32. szám alatti ingatlanban, ahol az 
Önkormányzat méltó elhelyezést alakít ki és biztosít a 
jövőben a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
számára. Az épület a pincétől a padlásig, kívül és belül 
egyaránt teljeskörűen megújul, a belső udvar szép zöld 
területté alakul át. A pincében a raktárak, műhelyek és 
a gépészeti tér kapnak elhelyezést. A vízvezeték és a 
szennyvízhálózat, az elektromos hálózat, a hűtő- és 

fűtőrendszer modern technológiával készül. A vendégtérben – a funkciónak megfelelően 
– új válaszfalakkal öt kiállítótér, egy nagy multifunkcionális tér, ruhatár és kiszolgáló 
helyiségek kapnak helyet. A mozgáskorlátozottak, valamint a nehezebben járók és a 
babakocsival közlekedők részére a Helytörténeti Gyűjtemény és az udvar is egyaránt 
könnyen megközelíthető, teljesen akadálymentes lesz. A közel 400 millió forint összegű 
önkormányzati beruházás várhatóan 2019 februárjában fejeződik be.  

 
Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítése, felújítása 

Saját erőből, több mint 300 millió forintból 
újítja meg Pongrác úti háziorvosi 
rendelőjét a X. kerületi Önkormányzat. A 
beruházás részeként sor kerül a külső 
szigetelésre, a munkálatok keretében új 
vízvezetéket és szennyvíz-, valamint 
elektromos hálózatot kap az épület, a hűtő- 
és fűtőrendszer is modern technológiára áll 
át. A korábbi öt helyett hat háziorvosi 
rendelő a mai kor igényeinek megfelelően 

kerül kialakításra, továbbá külön bejárat létesül az ügyeleti ellátáshoz és egy üzemorvosi 
rendelővel is bővül az épület funkciója. A létesítmény külső megjelenése és környezete is 
megújul, akadálymentessé válik. A munkálatok várhatóan az év végére befejeződnek. 
 
 

http://www.kobanya.hu/?module=videos&action=play&id=703


 

 
 

 

A Liget téri közpark építése 
 Kőbánya kapujában hamarosan park zöldell az 
egykori Liget téri szolgáltatóház helyén. A területre 
közpark építését tűzte ki célul az Önkormányzat, már 
2017-ben megkezdődött a kivitelezési tervek 
készítése. A közbeszerzés lefolytatása után 2018. 
július elején megkezdődtek meg a munkálatok. Az 
építkezés alapkövét 2018. szeptember 25-én rakta le 
az Önkormányzat vezetése, a beruházás mintegy   
159 millió forintból, várhatóan ez év végére valósul 
meg. A közparkot növényekkel díszített támfalak 

övezik majd. A tér centrumában vízjáték és „Kőbánya” feliratot ábrázoló térplasztika 
kerül, körülötte padokkal, „kockafával”, játszóeszközzel. A parkban locsolórendszer 
biztosítja a növények vízellátását. Az újonnan kialakított gyalogos utak mentén 
közvilágítási oszlopok kerülnek elhelyezésre, a tér biztonsága érdekében térfigyelő 
kamerák működnek.  
 
Gergely utcai és Noszlopy utcai ingatlanok értékesítése 
Az önkormányzati vagyongazdálkodás fontos része az önkormányzati ingatlanok 
kezelése. Az elmúlt évben került sor a Gergely utcai volt Raiffeisen telkek és a Noszlopy 
utca 15-17. szám alatti ingatlan elidegenítésére. A közel 10 éve üresen álló telekingatlanok 
hasznosítása érdekében a Képviselő-testület döntése alapján nyílt árverésen került sor 
azok értékesítésére. Az árverés érvényes és eredményes volt, a Kőbányai Önkormányzat 
megkötötte az ingatlanok elidegenítésére irányuló előszerződést, módosította a korábban 
megkötött telki szolgalmi jogi megállapodást, módosította az adásvételi előszerződést, és 
megkötötte az adásvételi szerződést a telekalakítást követően kialakult 42137/104, 
42137/105 és 42137/82 hrsz.-ú ingatlanokkal és a Noszlopy utca 15-17. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatosan, valamint végrehajtotta az ezzel összefüggő két telekalakítást.  
 
A jogügylet során az utolsó ottlakó bérlő a 
beruházó költségére elköltözött, az üres 
ingatlanokat a beruházó szintén saját költségén 
elbontotta.  
 
A fentiek alapján lehetővé vált, hogy az évekig 
üresen álló, bozótos, elhanyagolt állapotú, 
alulhasznosított területen új, 14 épületből álló, 
127 lakásos lakópark épüljön. 

 
 
Kőbányai Sportliget felújítása 

A Budapest X. kerület Újhegyi út – Harmat utca – Hangár 
utca – Bányató utca által határolt területen lévő Sportliget 
felújítását a Kőbányai Önkormányzat saját forrásból, 
mintegy bruttó 377 millió forintból valósítja meg. Az 
alapkőletételre 2018. október 30-án került sor.  
A projekt közbeszerzése és az azt követő szerződéskötés 
lezárult. A kivitelezési munkák rövid időn belül 
megkezdődhetnek. 

 



 

 
 

 

A beruházás nyomán Kőbánya egyik ékköve lehet ismét a huszonkét hektáros Sportliget. 
A többfunkciós pihenőparkban játszóterek, sportpályák épülnek és szabadtéri színpad is 
létesül. Az eddiginél lényegesen több sportág űzésére lesz lehetőség a beruházást 
követően, amely során streetball-, techball-, a lábtenisz- és műfüves focipályák, továbbá 
kosárlabdapálya, saját testsúlyos edzőpark, pingpongasztalok, petangue-pályák 
létesülnek. A Pool és plaza típusú gördeszkapálya mellett egy 140 méteres 
kerékpárospálya, valamint egy ezerméteres futókör várja majd a sportolni vágyókat. 
 

 
KIEMELT, TERVSZINTŰ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 

 
Kőbányai Sportcentrum a Mázsa téren  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016 
decemberében nyújtott kétmilliárd forint 
összegű támogatása nyomán az idén 
megkezdődött a Budapest X., Mázsa téri 
projekt előkészítése, tervezése, amelyet a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végez. A 
létesítmény várhatóan 2022-ben vehető 
birtokba. 

 
 
Virágház projekt az Új Köztemetőnél 
Az Önkormányzat saját forrásból 
megvalósuló beruházása az Új Köz-
temetőnél kialakítandó Virágház, amely-
nek tervezési munkálatai megkezdődtek, 
az engedélyezési tervek műszaki tartalma 
2019 tavaszára várható. 
 

 
 

KIEMELT FEJLESZTÉSEK KŐBÁNYÁN 
 

Országos viszonylatban is egyedülálló megállapodást kötött Kőbányával a Bosch 

A Robert Bosch Kft. az önvezető autókkal 
és az elektromos mobilitással kapcsolatos 
kutató-fejlesztő központot épít Bosch 
Campus2 néven. Az alapkőletételre 2018 
júliusában került sor. A 2020 végére, két 
ütemben mintegy 90 ezer négyzetméteren 
megvalósuló beruházás során szoftver-
fejlesztő irodák és laboratóriumok, 
kiszolgáló területek, valamint egy 
parkolóház és egy városi közlekedési 
szimulációkra alkalmas precíziós 
tesztpálya létesül. A tervek szerint a meglévő Bosch Campust gyalogos híd köti majd össze 
az újonnan épülő komplexummal. 



 

 
 

 

A Robert Bosch Kft. és a Kőbányai Önkormányzat létrehozza a Bosch Innovációs és 
Képzési Központot, amelyet a Bosch a saját költségén üzemeltet majd az Önkormányzat 
által rendelkezésre bocsátott ingatlanban. Ez egy minden korosztály számára látogatható, 
élmény- és tudásközpontú kutatás-fejlesztési központ és képzési színtér lesz egyetemek, 
oktatási intézmények és start-up cégek számára. 
 
Az Önkormányzattal kötött megállapodás részeként a Bosch öt éven keresztül évi 250 
ezer eurós településfejlesztési hozzájárulást fizet Kőbányának. Ennek felhasználásáról, 
azaz a támogatásra érdemes célokról, illetve projektekről (óvodák, iskolák, közösségi 
helyek fejlesztése, táborozások és továbbképzések finanszírozása, infrastruktúra-
fejlesztés stb.) a beruházó és az önkormányzat közösen tesz javaslatot a Képviselő-
testületnek. 

A Bosch a kőbányai vállalkozók 
versenyképességének javítása 
és az ipar 4.0 trendjeihez való 
csatlakozás érdekében 2023-ig 
minden évben egy szakmai 
műhelyt és egy konferenciát 
rendez helyi ipari vállalkozások 
számára a Bosch termékeinek, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli 
iparági trendek, szakmai 
kihívások és projektek 

megvalósítási lehetőségeinek bemutatására, évente kétszer oktatást szervez 
vállalkozások, illetve oktatási intézmények számára az autóipari beszállítói piacra való 
belépés és bennmaradás lehetőségeiről és feltételeiről. A Bosch vállalta a Kőbányai 
Önkormányzat ipar 4.0 rövid- és középtávú stratégiája szakmai tervezetének az 
elkészítését és évenkénti frissítését is. 
 

Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentrum 

Kőbányán, a volt Északi Járműjavító 
területén épül a Kőbányai úton a Magyar 
Állami Operaház műhelyháza és 
próbacentruma. Az Eiffel-csarnok ad 
majd otthont az új műhelyháznak, a 
próbaszínpadoknak, a zeneteremnek és 
a kelléktárnak.   A 7 hektáron létesülő, 
20 milliárd Ft értékű beruházás során 
egy egészen rendhagyó, interaktív teret 
is kialakítanak, ahol a közönség 

bepillantást nyerhet a felkészülés pillanataiba. A fejlesztés egyúttal a hatalmas ipari 
műemlék újrahasznosítását is jelenti. A teljes beruházás megvalósításának tervezett 
véghatárideje: 2019. 

 
Az Északi Járműjavító területén Közlekedési Múzeum építése 
A Kormány tavaly decemberi döntése nyomán az új Közlekedési Múzeum, az Északi 
Járműjavító közel 7 hektáros területén épülhet fel. A beruházás Európa egyik 



 

 
 

 

legjelentősebb barnamezős területen végrehajtott kulturális projektje, amely izgalmas 
építészeti, városfejlesztési, örökségvédelmi és tájépítészeti kihívást jelent. 
A Múzeum az eredeti alapítók 
céljaihoz visszanyúlva, annak 
szellemiségében a magyar közle-
kedéssel kapcsolatos tudomá-
nyos, oktató, kikapcsolódást 
nyújtó, nemzetközi színvonalú 
létesítményként határozta meg 
magát. A nemzetközi mércével 
kimagasló magyar műszaki és 
közlekedési eredményeket is 
reprezentáló, a hazai ipari és 
technikai fejlődés társadalmi 
jelentőségének megértését köz-
érthetően segítő társadalmi 
intézmény a várhatóan 2022-ig elvégzett beruházási és tartalmi munka eredményeként 
születhet újjá. 

 
* * * 

 
Kőbányán nyitotta meg üzemét az ország 
egyetlen kóser péksége 

A Gyömrői úton mindig is pékségként működő 
helyiségben kezdte meg működését a Semes Kóser 
Pékség termelőüzeme, Magyarország egyetlen kóser 
péksége. Az ötletet nyolc évvel ezelőtt Oberlander 
rabbi vetette fel, és a Semes arra vállalkozott, hogy 
kompromisszumok nélkül valósítja meg ezeknek a 
pékáruknak az előállítását magas színvonalon. 

 
 

KÖZVILÁGÍTÁS, JÁRDA, BELSŐ UTAK ÉS PARKOLKÓFELÚJÍTÁS 
 
 
Közvilágításfejlesztés 
Az elmúlt években sikeresen működött program folytatása a 
közbiztonság növelésére, a lakossági, a rendőrségi és a 
közútkezelői igény alapján valósult meg. 2018. évben a Csilla 
utca (Gyöngyike utca – Zách utca között), a Mádi köz (Mádi 
utca – Téglavető köz), a Száva park (a korábbi közvilágı́tás 
bővı́tése) és a Malomárok utca (a Terebesi utca – Halas utca 
között) fejlesztésére került sor. A szükséges tervezések és 
engedélyeztetések után a kivitelezés szeptember elejére 
mindenhol elkészült. A feladat megvalósı́tása meghaladta a 
20 millió Ft-ot. 
 

 
 



 

 
 

 

 
Járdafelújítási program                                                                                          

A járdafelújı́tási program keretében a közutak melletti 
rossz minőségű járdák, illetve járdaszakaszok felújı́tása 
történt meg az idén a Sibrik Miklós út (páros oldal 
Sörgyár utca - Maglódi utca, Sörgyár utca – Mádi utca), 
a Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. mögötti belső út, a 
Hárslevelű utca (páratlan oldal Szellőrózsa utca – 
Legényrózsa utca között), a Horog utca (páros oldal 
Fokos utca – Bihari út között), a Kada köz (Harmat utca 
– iskola főbejárat között), a Mádi utca (páros oldal Gitár 
utca – lakótelep bejárat), a Szlávy utca (páros oldal 
Száraz utca – Kutyafuttató) és a Mongol utca 27. és a 
Kelemen utca között) egy-egy szakasza újult meg 
október közepére, mintegy 1 250 m hosszon, közel 50 
millió Ft értékben. 

 
Parki járdák felújítása 
A 2015-ben felmérésre került – és az elmúlt két 
évben 60%-ban megvalósult – Óhegy parki járdák 
burkolat-felújítási munkáinak utolsó ütemeként 
mintegy 730 méternyi járda felújítása valósult meg 
az idén. Az Önkormányzat közel 45 millió Ft-ot 
biztosított e munkára, amely tekintettel a nyári 
zsúfolt időszakra, szeptember végén kezdődött meg, 
és november közepére be is fejeződött.  

 
Újhegyi lakótelep belső utak IV. ütem                          
A közel 40 éves belső utak burkolatfelújı́tási 
munkáinak negyedik ütemeként idén októberben 
megkezdődött a Harmat utca – UÚ jhegy sétány – Mádi 
utca – Sibrik Miklós út által határolt terület belső 
útjainak és parkolóinak felújı́tása. A felújı́tandó 
burkolat összes felülete közel 13 000 m2. A 
kivitelezés során érintett parkolóhelyek is felfestésre 
kerülnek, a munkálatok még az idén befejeződnek. 

 
Budapest X. kerület, Lavotta utca lakótelep belső utak és parkolók felújítása 
Októberben megkezdődött a Lavotta utca – Harmat utca – Sibrik Miklós út – Mádi utca 
által határolt terület belső útjainak a felújı́tása. Az elöregedett aszfaltfelületek felújı́tásával 
együtt a 26 új és 29 legalizálandó (jelenleg a korábbi zöldfelületen már parkolásra 
használt területen) többletparkoló kialakıt́ása is megtörténik. I. ütemben a Lavotta utcai 
oldal, a Szentimrey utca folytatásának tekinthető utca a Mádi utca 165-171. szám előtt, 
valamint a Harmat utca 158-164. számú épületek környezete újul meg. A felújı́tandó 
burkolat összes felülete közel 12 800 m2. A kivitelezési munkák várhatóan még az idén 
befejeződnek. 

 
 



 

 
 

 

 
Gyakorló utcai lakótelep belső utak felújítása I. ütem 

A Gyakorló utcai lakótelepen is 
megkezdődött a belső utak 
szükségszerű felújı́tása.  2018-ban az 
I. ütem megvalósı́tására került sor (a 
Fehér úttól a Gyakorló utca 30. szám 
vonaláig a lakótelep páros oldalán) 3 
szakaszban. A 290 millió Ft-ot 
meghaladó, mintegy 18 900 m2 
aszfaltfelületet érintő munkavégzés 
június 25-én kezdődött, és 
szeptember közepére befejeződött. 

 
Budapest X. kerület, Kápolna utca 1-23. lakótelep burkolat felújítása 

A megújult Kápolna utcai út és a járda mellett az 
épületek körüli burkolt felületek, továbbá 
balesetveszélyes lépcsők felújı́tása és a kertépı́tészeti 
munkák, valamint az automata öntözőrendszer 
kiépı́tése szeptemberben megkezdődött. Az épületek 
mögötti (Román utca felőli) részen pedig a meglévő 
parkolók kapnak új burkolatot. A közel 8000 m2 
burkolt és a 2500 m2 zöldfelületet érintő munkák még 
az idén befejeződnek.  

 
Kistorony park térburkolása 

A korábban a tér felét kitevő murvás területek 
nagykockakő burkolatú kiépı́tésére, valamint új vı́znyelő 
és a hozzá kapcsolódó csatorna létesı́tésére került sor, 
amellyel az ingatlanok megközelı́tése, a gyalogosok 
közlekedése és a vı́zelvezetés is sokat javult. A kivitelezés 
– melynek értéke megközelı́tette az 5,5 millió Ft-ot – 
április végére elkészült. 

 
Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása 
Régóta jelentkező lakossági igényt valósı́tott meg az 
OÖ nkormányzat a Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám 
és a Kőrösi Csoma sétány közötti közforgalom 
számára átadott terület kiskockakő burkolatának 
átépı́tésével, a terület „botlásmentessé” tételével. A 
kialakı́tásra a társasházzal egyeztetett módon 
került sor. A teljes 880 m2-es belső tér új burkolatot 
kapott október végéig, amelynek értéke 
megközelı́tette a 19 millió Ft-ot. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
Újhegyi lakótelep támfal felújítások   
A 2015-ben megkezdett támfal felújı́tási program 
folytatásaként az idén a Szövőszék u. 12-14. szám 
közötti 62 méter hosszú támfalszakasz helyre-
állı́tására, valamint a Mélytónál a szobor mellett lévő 
kistámfal kialakı́tására került sor ebből a keretből.       
A kivitelezés – melynek  értéke  meghaladta  a                 
16 millió Ft-ot – július végére befejeződött. 

 
Lakótelepi lépcsők felújítása 

A program során, amely 2012-ben kezdődött, éves szinten 3-4 
lépcső felújı́tására kerül sor. 2018-ban elsősorban az UÚ jhegyi 
lakótelepet érintették a felújı́tási munkálatok, ennek keretében 
megújult a Kővágó utca 2., Agyagfejtő utca 16., Oltó utca 8.  szám 
környezetében lévő lépcső, továbbá a Gyakorló utcai lakótelepen 
a Hatház utca 3-11. szám melletti lépcsők javı́tása is megtörtént. 
A kivitelezés június közepére elkészült. 

 
Karácsonyi díszvilágítás                                                                                                                                                                                                  
A 2015. évben megkezdett hagyományt folytatva, a 
karácsonyi ünnepekre az idén is ünnepi dıśzbe öltözik a 
kerület egyik közterülete. Az UÚ jhegyi sétány megújuló 
szakaszán (a Harmat utca és a Mádi utca között, a már 
dı́szı́téssel rendelkező szakaszhoz igazodva) és a Gyakorló 
utcai lakótelep belső sétányánál tervezünk dı́szı́teni. Az 
előkészı́tés megkezdődött, melynek eredményét Advent első          
napjától láthatják egészen Vı́zkeresztig.                
 

 
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 

 
Megújult az Újhegyi sétány 14/a szám alatti 
létesítmény homlokzata és homlokzati nyílászárói 
2018 januárjában az Önkormányzat saját forrásából, 
közel 31,7 millió forintból újította meg – az előzetesen 
felújított Újhegyi sétány mellett lévő – az Újhegyi sétány 
14/a számú létesítmény homlokzatát és a homlokzati 
nyílászáróit.  

  
 
Kroó György Zeneiskola felújítási munkái 
(Szent László tér 34.) 
A Zeneiskolában több terem, ı́gy a kamaraterem és a dı́szterem is 
felújı́tásra került, ezzel egyidejűleg megújult azok elektromos 
hálózata és a falak, valamint a burkolatok. 
A dı́szterem felújı́tása kapcsán a hátsó öltözőhelyiséget vécé-
mosdóhelyiséggé alakı́tották, hogy a rendezvények alkalmával 

A 2017. évi díszkivilágítás a Kőér 
utca Óhegy park melletti részén 



 

 
 

 

ezzel is megkönnyı́tsék a látogatók helyzetét. 
Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj utca 1-3.) 
A vizesblokk felújítása során a burkolatokat, gépészeti vezetékeket, 
elektromos vezetékeket, szanitereket cserélték. Ezenkívül 
elvégezték a vizesblokk falainak festését, az ajtók mázolását, 
valamint két csoportszobában a lambéria cseréjét.  
A felújításra 5 130 eFt-ot fordítottak. 
 
Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.) 
Az udvari terasz és az udvari játszóház burkolata újult meg 4 122 eFt 
összegben.  
 
Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/A) 
A vizesblokkok felújítása során a burkolatokat, gépészeti 
vezetékeket, elektromos vezetékeket, szanitereket cserélték, 
továbbá elvégezték a vizesblokk falainak festését és az ajtók 
cseréjét. A felújítási munkák 10 121 eFt-ba kerültek. 
 

 
Gyermekek Háza Óvoda (Kada utca 27-29.) 
A vizesblokkok felújítása során a burkolatokat, gépészeti 
vezetékeket, elektromos vezetékeket, szanitereket cserélték, 
valamint a közlekedőhelyiségek és a konyha tisztasági festése is 
elkészült. A felújítás 3 770 eFt-ba került. 
 
 
Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni utca 47.) 
Csoportszoba festése, olajlábazat festése, laminált padló elhelyezése 
történt összesen 972 eFt értékben. 
 
 
 
 

Kincskeresők Óvoda (Mádi utca 4-6.) 
Három csoportszobában a PVC burkolatot kicserélték, az alagsori 
vizesblokkot felújították, ajtót szereltek be. A vizesblokk felújítása 
során a burkolatokat, gépészeti vezetékeket, elektromos 
vezetékeket, szanitereket cserélték, valamint a falakat lefestették.  
A felújítás 9 266 eFt-ba került. 
 
 
Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.) 
A vizesblokk felújítása során a burkolatokat, gépészeti vezetékeket, elektromos 
vezetékeket, szanitereket cserélték, továbbá a falakat átfestették összesen 7 526 eFt 
értékben. 
 
Kőbányai Általános Iskola (Harmat utca 88.) 
Az udvari zöld könnyűszerkezetes épületet lebontották, melynek költsége 23 845 eFt volt. 
A bontás során a veszélyes hulladékot a megfelelő tárolóhelyre szállították. 



 

 
 

 

 
Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) 
Az épület emeleti nyílászáróit korszerű műanyag nyílászárókra 
cserélték 6 053 eFt értékben. 
 
Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) 
2018 nyarán-őszén fűtési rendszer korszerűsítését végezték el, 
amelynek során az épületben modern lapradiátorok kerültek 
felszerelésre, a földszintre korszerű kondenzációs kazánokat 
telepítettek.  

 
 
Bóbita Óvoda (Halom utca 7/b) 
A 32 redőny cseréje a homlokzaton a földszinten és az emeleten 
összesen 4 606 eFt-ba került. A felnőtt vizesblokkokban a gépészeti 
és az elektromos vezetékeket, valamint a burkolatokat, szanitereket 
cserélték, továbbá átfestették az ajtókat és a falakat. A felújításra 
2 378 eFt-ot fordítottak. 

 
 
Kerepesi Felnőtt és Gyermek Háziorvosi rendelő (Kerepesi út 
67.) 
A rendelő napsugárzásnak kitett déli oldalán a közvetlen 
napsugárzás kivédése érdekében árnyékolókat szereltek fel, ezáltal 
az épület hűtése hatékonyabban tud üzemelni. 
 
 
S1 pincerendszer 
Az S1 pincerendszer további biztonságos üzemeltetése és a 
rendezvények szervezésének lehetősége érdekében szükség volt 
egy új bejárat kialakı́tására, amely a Bánya utca irányából 
közelı́thető meg. A beruházás ı́gy alkalmassá tette a pincerendszert 
nagyobb létszámú látogatók fogadására. 
 
 
 

* * * 
 
Új informatikai eszközöket adtak át Kőbányán 
A kormány döntése alapján megvalósuló 
informatikai eszközfejlesztés kapcsán a X. kerület 
közel 132 millió forint értékben kapott 
informatikai eszközöket, amelyből a Kőbányai 
Szent László Gimnázium – mint a legnagyobb 
tanulói létszámmal bíró intézmény – 19,4 millió 
forintos támogatást nyert el. Kőbánya 16 
köznevelési intézménye 381 asztali számítógépet 
és monitort, 173 laptopot és 173 projektort vehetett át, a megfelelő szoftverekkel együtt. 



 

 
 

 

JÁTSZÓTÉR- ÉS EGYÉB SZABADTÉRI FELÚJÍTÁS 
 
 
Kőbányai Gesztenye Óvoda udvarán műfüves sportpálya kialakítása 
 

Elkészült a Liget Mester Kertépítő és Parkrendező 
Kft. kivitelezésében az óvoda udvarára tervezett 
6x12m-es műfüves sportpálya, melyet az óvodások 
nagy örömmel vettek használatba. 
 
 
 

A Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. egész évben gondozza Kőbánya 
zöldterületeit, játszótereit. 
 
 

 
               

        
A Kerepesi utcai orvosi rendelő környezete 

 
 



 

 
 

 

      
Az Ihász park évelőágyai 

 
 
 
 

A X. kerületi Kormányablak környezete 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.  lakossági bejelentésekre szolgáló, 
ingyenesen hívható zöldszáma:  

+36 80 565 378, e-mail címe: bejelentes@kokertkft.hu. 

Sétány és körforgalom húsvéti díszben 



 

 
 

 

   
TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
 
"Önnek is szeretnék adni virágot" akció 

Az "Önnek is szeretnék adni virágot" kerületszépítő akció egyre népszerűbb, idén 2491 
kőbányai pályázónak adott át virágot és egyéb növényt, valamint fűszernövényt és cserjét 
az Önkormányzat a volt Bánya utcai Általános Iskola épületében.   

20 020 tő egynyári virág, 6760 tő évelő növény, 8832 tő muskátli, 4250 cserepes 
fűszernövény és 18 000 tő cserje került a Kőbányai Önkormányzat jóvoltából az 
előkertekbe, virágládákba, balkonokra.  
 
 
Buszmegállók és környezetük rendezése 

2018-ban újabb két BKV buszmegálló környezetét újította meg a Kőbányai 
Önkormányzat. A Kőrösi Csoma Sándor út 2-4. szám előtti és a Sibrik Miklós úton a 
Gergely u. 114. előtti buszmegálló és környezete kapott díszburkolatot, új utasvárót, 
padokat, hulladékgyűjtőket, és mindkét helyszínen kiemelt virágágyást. A két helyszínen 
összesen 11 facsemete elültetésére is sor került. A megállóhely felújítási programmal a 
tömegközlekedést igénybe vevők színvonalas, kulturált várakozását kívánja elősegíteni 
az Önkormányzat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Szemétszedési akció a Föld napján 
A Föld napja alkalmából idei évben is több helyszínen szervezett szemétszedési akciót a 
Kőbányai Önkormányzat, melynek során közel 60 köbméter hulladékot szedtek össze a 
résztvevők. Az akcióba többek között a Polgármesteri Hivatal, a KŐKERT Kft. és a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet önkéntesei bekapcsolódtak. 
 

      
 
         
Madarak és fák napja  

 
2018-ban is meghirdetésre került az óvodák, az általános iskolák és a 
középiskolák között megrendezett képzőművészeti, szépirodalmi és 
fotópályázat. Idén szakmai zsűri értékelte a beérkezett 111 pályaművet, 
amelynek zárásaként ünnepélyes átadó és kiállı́tás keretein belül 
dı́jazta az alkotásokat az OÖ nkormányzat a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban. 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

KULTÚRA, OKTATÁS, SPORT 
 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbánya kulturális életének 
egyik legfőbb szervezője.  

      
 

Az Önkormányzat honlapján, a www.kobanya.hu oldalon található hírfolyamban 
egész évben nyomon követhetik a kerületet érintő eseményeket. 

 
A Kőbányai Kulturális Központ a rendezvények mellett nagy hangsúlyt fektet a kőbányai 
tanulók táboroztatására is.  
 
Az Önkormányzat támogatásával kedvezményesen üdülhetnek, táborozhatnak a diákok 
Balatonlellén, de egész nyáron várja őket a napközis tábor is.  
 
A KÖSZI (1105 Budapest, Előd u. 1.), az Újhegyi Közösségi Ház (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 16.), a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (1102 Budapest, Halom u. 37/B) 
egész évben számos programmal, sportolási és szórakozási lehetőséggel várja az 
érdeklődőket. 
 
Az aktuális programokról bővebben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális  
Non-profit Kft. honlapján és személyesen a Kőbányai Kulturális Központban tájékozódhat. 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14., telefon: 06 1 260 9959 e-mail: korosi@korosi.org, 
honlap: www.korosi.org) 

Az Önkormányzat 2016-2019 Sportkoncepciójának végrehajtásában kiemelt szerepe van 
az intézménynek. Az ellátandó feladatok érintik a diáksportot, a versenysportot, a 
lakosság szabadidősportját, valamint a fogyatékkal élők és időskorúak részére 
biztosítandó sportolási lehetőségek, programok biztosítását. A „Mozdulj Kőbánya” 

Évről évre megvalósítja az Önkormányzat által szervezett 
fesztiválokat. Az idei évben a hagyományos rendezvények mellett, 
mint a Halmajális, a Szent László Napok, a Blues fesztivál - amelyek 
elmaradhatatlan rendezvényei Kőbánya életének - a Szent László-
emlékévről is megemlékezett. 
 

A Kocsis Sándor Sportközpont feladata a 
kerület sportéletének szervezése. Törekvésük 
egy olyan rendszer működtetése, amelyben az 
óvodás kortól a nyugdíjas korig mindenki 
számára a sportolásra és mozgásigényének 
kielégítésére.  
 
Az intézmény feladata rendkívül szerteágazó, a 
létesítmények működtetésétől a versenyek, 
táborok, rendezvények szervezéséig, a kerület 
minden korosztályú lakójának sportolási igényét 
kielégíteni.  
 
 

http://www.kobanya.hu/
mailto:korosi@korosi.org
http://www.korosi.org/


 

 
 

 

programsorozat számos elemének lebonyolítója (pl.: Kihívás napja, Kőbányai Szenior 
Tízkarikás Játékok) a Sportközpont.  
 
A Sportközpont székhelyeként is működő Bihari úti Sporttelep (1107 Budapest, Bihari 
utca 23.) az átadása óta a lakosság, a cégek, az egyesületek szélesebb körének nyújt 
sportszolgáltatásokat. Lehetőséget biztosítanak a kerület intézményeinek, 
szervezeteinek, cégeinek, hogy sportrendezvényeiket nálunk szervezzék meg. 
 
Az Ihász utcai létesítmény (1105 Budapest, Ihász u. 24.) is folyamatosan szolgálta ki a 
lakosság, az egyesületek, valamint az oktatási intézmények igényeit. A folyamatos, 
intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé vált 
műfüves pályák burkolatának a cseréje az Önkormányzat és az MLSZ támogatásával 2017 
tavaszán megvalósult.  
 
A Sibrik Miklós úti tornatermet (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68.) délelőtt iskolai 
foglalkozások megtartására, a délutáni időszakban egyesületek számára biztosítják.  
 
Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) Az Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő az év első felében, februárban bezárásra került, jelenleg az épület 
felújítása zajlik, a közönség várhatóan a 2019. év második felében veheti újra birtokba a 
megszépült, korszerű intézményt. 
 
Az intézményről bővebb információ a www.kobanyasport.hu oldalon található. 

 
 
Rekord létszám az Isaszegi kerékpáros emléktúrán 

Minden eddiginél többen, 483-an neveztek az 
Isaszegi emléktúrára, ami április 7-én, a Kőbányai 
Szabadidő Központ (KÖSZI) elől indult. A 
hagyománynak számító túra apropója, hogy 
Isaszegre tekerve együtt emlékezzenek meg a 1848-
49-es forradalom és szabadságharc tavaszi 
hadjáratának sorsdöntő ütközetéről. A kerékpártúra 
a Mozdulj Kőbánya! program harmadik eseménye 
volt. A túrán családok, iskolás gyerekek, profi 

versenyzők, lelkes amatőrök és sokat tapasztalt veteránok vágtak neki a 60 km-es távnak. 
Az útvonal változatos környezetben vezetett el a csata helyszínére: kis utcák, patakmenti 
kerékpárút, országút, és még egy kicsi terepezés is belefért a napi programba. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kobanyasport.hu/


 

 
 

 

Esélyegyenlőség Napja a sportközpontban 
 

Első alkalommal rendezték meg az Esélyegyenlőség Napját a 
Kocsis Sándor Sportközpontban, a Mozdulj Kőbánya! 
rendezvénysorozat keretében.  
A rendezvényen játékos vetélkedőkön vehettek részt az 
érdeklődők, majd bemutatókat is láthattak és 
paralimpikonjainkkal is találkozhattak. A rendezvény 
fővédnöke, Szekeres Pál miniszteri biztos volt. 
 

 
 
I. Kőbánya Labdarúgó Torna 
A Nagy Sportágválasztó szervezőinek kezdeményezésére 
idén első alkalommal rendezték meg az I. Kőbánya 
Labdarúgó Tornát a Merkapt Maraton Sportközpontban, 
amelyre kőbányai cégek és munkahelyi közösségek 
nevezhettek be. Összesen 16 csapat, közöttük – a képen 
látható – önkormányzati csapat is, mintegy 200 
versenyzővel mérkőzött meg. 
 
 
 
 
Európai Mobilitási Hét 

Idei évben is csatlakoztunk az Európai 
Mobilitási Hét programjához. A 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
szervezésében tartottuk meg a kerületi 
oktatási intézményeknek és óvodáknak 
az Autómentes Napot, valamint az 
egyéb, a Mobilitási Héthez köthető 
programokat.  A rendezvényeken 1042 
fő vett részt.  
 
 
 

    
 
  



 

 
 

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KŐBÁNYÁN 
 
 

 
 
Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtást, 
szociális étkeztetést, családsegítést biztosítanak, idősek részére négy klubot, 30 fő 
hajléktalan részére az átmeneti elhelyezést biztosító LÉLEK-házat működtetik. 
 
A Pongrác Közösségi Házban (1101 Budapest, Gyöngyike u. 4.) valamennyi korosztály 
részére prevenciós és szabadidős programokat szerveznek. 
 
A gyermekjóléti alapellátások biztosítására a Család- és Gyermekjóléti Központ (1104 
Budapest, Mádi utca 86.), illetve Szolgálat (1105 Budapest, Ihász utca 26.), továbbá a 
Gyermekek Átmeneti Otthona is a Bárkán belül működik. Egészségügyi alap és szakellátás 
keretében felnőtt- és gyermek-háziorvosi ellátást, fogászati ellátást, védőnői szolgáltatást 
biztosítanak a kerület lakossága részére.  
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében 
biztosítja. 
 
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükségletei, a saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően biztosítottak legyenek, a meglévő 
képességeinek fenntartásával, felhasználásával. 
 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítanak azoknak, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt azt önmaguknak és eltartottjaik részére 
nem képesek biztosítani. A kerületben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek részére is lehetőség van az étkezés igénybevételére. 
 
A nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes kőbányai illetékességű személyek részére kulturált 
lehetőséget biztosı́tanak a napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos, tartalmas 
eltöltésére, társas kapcsolatok kialakı́tására és ápolására, valamint mentálhigiéniás 
gondozást, szociális és hivatalos ügyintézésben segítséget nyújtanak a klubtagok részére.  
A tagok alapvető higiéniai szükségleteiknek kielégı́tésére a személyi higiéné biztosítása 
érdekében tisztálkodásra, valamint a ruházat és textília mosására is lehetőség nyílik. 
 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ 2014. január 1-jétől látja el az 
önkormányzat szociális, gyermekjóléti és 
egészségügyi feladatait, 2018 őszétől a 
Budapest X., Ihász utca 24. szám alatt.  
 
 
 



 

 
 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen szervez szabadidős programokat 
gyermekek, családok számára, illetve a hátralékkezelési tanácsadás és a munkavállalási 
tanácsadás is ebben a szervezeti egységben érhető el. 
A házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a gyermekek napközbeni ellátása kivételével a 
szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 
 
A Gyermekek Átmeneti Otthonában (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) a 12 
férőhelyen felül lehetőség van egy szülő gyermekkel történő elhelyezésére is. 
 
Telefonos készenléti szolgálat a váratlanul felmerülő, gyermeket is veszélyeztető 
probléma, krízishelyzet esetén nyújt szakszerű segítséget, mely szolgáltatást a 
Gyermekek Átmeneti Otthona látja el, az intézmény nyitvatartási idején túl hívható a  
06 30 382 8276 telefonszámon. 

 
A BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Ihász utcai telephely 
kellemes, kikapcsolódásra alkalmas grillezési, tábortűz rakási, 
bográcsozási lehetőséget kínál kőbányai lakosoknak. Az intézmény 
kerthelyisége bérelhető családok, baráti társaságok, akár osztályok 
számára is. 

 
A Bárka által nyújtott szolgáltatásokról részletesen a www.bkhk.hu honlapon 
tájékozódhat. 
 

  
 
Idősek Klubja 
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. 
 
A klubtagság ingyenes, a klub célja a szabadidő hasznos és tevékeny eltöltése, a fizikai és 
szellemi aktivitás megőrzése. 
 
Igénybe vehető szolgáltatások:  

– igény szerint étkezés és diétás étkezés biztosítása – térítési díj ellenében, 
– hivatalos ügyek intézésének segítése, 
– életvitelre vonatkozó tanácsadás,  
– felvilágosító előadások és szabadidős programok szervezése. 

 
A demens személyek nappali ellátása az Idősek Klubja keretein belül bármely olyan 
szellemi hanyatlással járó betegségben szenvedő idős ember számára nyújt nappali 
ellátást, amelyet szakorvos megállapított, és a Demencia Centrum is alátámasztott. 
 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
Telefon: 06 1 264 3621  
e-mail: szivarvanykht@gmail.com 
honlap: www.kobanyaiszivarvany.hu 
 
Megközelíthető: a Kőbánya-Kispest 
metróvégállomástól vagy az Örs 
vezér terétől a 85-ös autóbusszal, 
Kőbánya Alsó Vasútállomástól a 
117-es autóbusszal. 
 

http://www.bkhk.hu/
mailto:szivarvanykht@gmail.com
http://www.kobanyaiszivarvany.hu/


 

 
 

 

Igénybe vehető szolgáltatások:  
– napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások, 
– folyamatos gondozói felügyelet, 
– egyéni állapotfelmérés, a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, 
– igény szerint étkezés és diétás étkezés,  
– biztonságos tárgyi környezet, 
– szakorvosi ellátás. 

A klubban a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító speciális 
tevékenységek és játékok dominálnak a mindennapi elfoglaltságok között, amelyek 
igazodnak a szellemi hanyatlásban szenvedők teljesítőképességéhez, adott napi 
hangulatához és pillanatnyi állapotához. Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az 
ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését. 
 
Időskorúak Gondozóháza azoknak az időskorúaknak biztosít elhelyezést, akik 
önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek 
gondoskodni. Az elhelyezésre ideiglenes jelleggel legfeljebb egy éves időtartamra 
kerülhet sor. A szolgáltatás indokolt esetben az intézmény orvosának szakvéleménye 
alapján egy évvel meghosszabbítható.  
 
Idősek Otthona elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 
ápolását, gondozását látja el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 
segítséggel képesek, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, illetve a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeket 
teljesítenek. 
 
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően nyújt teljes körű ellátást, mint például a lakhatás, étkeztetés, ruházat, 
egészségügyi és mentálhigiénés ellátás. Bővebb információ a szociális ellátásról a 
www.kobanyaiszivarvany.hu oldalon található. 
 
A Szociális taxi szolgáltatással a Kőbányai Önkormányzat segítő kezet nyújt a kerületi 
nyugdíjasoknak hivatalos ügyeik intézéséhez. Jelentkezni a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál a + 36 1 2618 183-
as telefonszámon a 106-os melléken lehet minden hónap 28. napjáig, munkanapokon 8.30 
és 13.00 óra között. 
 

DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKEK KŐBÁNYÁN 
 

- Újhegyi orvosi rendelő (Újhegyi sétány 13-15.), 
- Szivárvány Idősek Otthona (Sütöde u. 4.),  
- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központ (Szent László tér 7-14.),  
- Kocsis Sándor Sportközpont (Bihari út 23.),  
- Zsivaj utcai orvosi rendelő (Zsivaj u. 1-3.), 
- X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság  

(Martinovics tér 12.). 

http://www.kobanyaiszivarvany.hu/


 

 
 

 

A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ FONTOSABB DÖNTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK 
 
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda szeptember 1-jétől beolvadt a Kőbányai Mocorgó 
Óvodába, az átszervezett intézmény az 1101 Budapest, Kőbányai út 38. alatt működik 
tovább. A Kőbányai út 30. szám alatt az óvoda kifutó rendszerben működik, a területen a 
Magyar Állam a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot fogja kialakítani. 
 
 

EBÖSSZEÍRÁS KŐBÁNYÁN 
 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály lebonyolításában az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló törvény alapján kerül sor az ebek 2018. évi kötelező összeírására. A 
települési önkormányzat az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról 
helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. A kötelező 
ebösszeírás 2018. október 1. és 2018. december 14. között történik önbevallásos 
módszerrel.  
Az ebösszeíró lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá 
letölthető a www.kobanya.hu/hirdetmények/ebösszeírás honlapról. Az ebösszeíró lap 
másolható. Részletes tájékoztatás az önkormányzat honlapján található. 
 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 
A Kőbányai Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatására, illetve az említett 
szabályok minél szélesebb körben történő megismertetésére. A szabályokat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza, amelynek hivatalos szövege a www.kobanya.hu/Városháza/Rendeletek 
honlapon megtalálható. 
A közösségi együttélés alapvető szabályai közül kiemelendők a Kőbánya 
rendezettségének fenntartására vonatkozó, illetve a zöldterületek védelmére 
vonatkozó rendelkezések. 
Kőbánya rendezettségének védelme érdekében az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének 
vagy birtokosának GONDOSKODNIA KELL az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az 
úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról. Ebbe beletartozik a 
tisztántartás, kaszálás, gyomtalanítás, a síkosságmentesítés és a hó eltakarítása. Szintén 
gondoskodnia kell a kerítésnek, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a 
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetve a közterületre kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyeséséről. A terület akkor számít gondozottnak, ha a talajtakaró növényzet 
magassága legfeljebb 20 centiméter, a fás szárú növények, bokrok 2,5 méter magasság 
alatti része nem nyúlik az úttest, illetve a járda fölé, továbbá a fás szárú növény sarját 
eltávolították. 
Kőbánya zöldterületeinek védelme céljából a zöldterületet a rendeltetésének megfelelő 
célra, állagának sérelme nélkül szabad használni. TILOS járművel a zöldterületnek az erre 
a célra kijelölt részén kívül közlekedni, parkolni. 
 
 



 

 
 

 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben az önkormányzati rendelet 
módosításával a más kerületek tapasztalataira támaszkodva megtiltotta a lakosság 
nyugalmának megzavarására alkalmas és a közúti közlekedést hátrányosan érintő jármű, 
az úgynevezett sörbicikli (beerbike) használatát a kerületben. 
 
 
Helyi értékvédelmi pályázat  
Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet alapján a védett építészeti értékek megőrzésének pályázati 
támogatásával kívánja elősegíteni Kőbánya építészeti értékeinek fenntartását, 
megújulását, a károsodott értékek helyreállítását, megőrizve az épületek jellegzetes 
kőbányai építészeti karakterét. A Képviselő-testület tavasszal írta ki a védett építészeti 
értékek megőrzésének támogatására vonatkozó pályázatát, amely megjelent a 
www.kobanya.hu honlapon és a Kőbányai Hírek című kerületi újságban. A felhívásra négy 
pályázat érkezett. A bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület mind a négy 
pályázat esetében megalapozottnak tartotta a felújítást, és javasolta az igényelt támogatás 
odaítélését. Ez a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 
legfeljebb 60 százaléka, de pályázatonként legfeljebb bruttó 2,5 millió forint. A támogatási 
szerződések megkötését követően megkezdődhet a nyertes társasházak felújítása, 
amelyet jövő év végéig kell elvégezni. A Kőbányai Önkormányzat jövő év elején újabb 
pályázat kiírását tervezi, ezáltal újabb helyi védettségű épületek felújítására nyílik 
lehetőség.  

A tavalyi pályázaton támogatást nyert 
épületek közül idén elkészült többek 
között az Alkér utca 35. szám alatti 
lakóépület felújítása, továbbá a 
Korponai utca 9. társasház bejárati 
kapujának cseréje, valamint a Harmat 
utca 20. társasház bejárat előtti 
árkádja burkolatának és vízelve-
zetésének felújítási munkája. Az idén 
kezdődtek meg a Csilla utca 7. 
társasház, a Liget utca 30. társasház, a 
Füzér u. 19/A társasház és a Hölgy 

utca 13. társasház homlokzatának felújításai, valamint a Kőrösi Csoma sétány 4. szám 
alatti társasház tetőfelújítási munkálatai. 
 
 
IDEKI Manók költöznek Kőbányára 
 

Ingyenes, a játszótéri tartózkodást tovább színesítő 
programot indított a Kőbányai Önkormányzat és a 
Plukkido, egy Felelős Innováció díjas magyar 
tervezőcsapat. A gyereknevelést segítő és a szabad 
levegőre csábító eszköz célja a szülő és kisgyermek 
közti nézeteltérések feloldása: a játszótéri civakodás, 
a hazaindulás körüli nehézségek, az unalom 
kezelhetőek játékosan is, a gyerekek fantáziavilágának 
megszólításával. 



 

 
 

 

A színes postaládákban az IDEKI manói rendszeresen cserélődő, a gyerekeknek szóló 
üzeneteket helyeznek el, melyek különböző kalandra hívják őket. A leveleket pszichológus 
és szociálpedagógus szakemberek írják. A szülők az IDEKI-ben gyakorlatot szerezhetnek 
abban, hogy otthon vagy nyaraláskor is használják a módszert. Elsőként az Újhegyi 
Közösségi Házzal szemközti játszótérre, valamint a Mádi utcai Kincskeresők Óvoda 
kertjébe került postaláda. 

 
 
 

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 
Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok 
2018 májusában a Gitár utca Mádi utcai és Harmat utcai körforgalmánál a „STOP! AÚ llj 
elsőbbségadás kötelező” útburkolati jel kialakı́tására került sor.  

Július hónapban a Vaspálya utca – Kőér utca – 
OÚ hegy utca – Kápolna utca által határolt 
területen az átmenő forgalom csökkentése és 
parkolóhelyek kialakı́tása érdekében került 
sor forgalomtechnikai munkálatok 
megkezdésére, valamint a Harmat utca 88. 
számú AÚ ltalános Iskola és a lakóépületek 
közötti terület egyirányúsı́tása valósult meg.   

A munkák – melynek során többek között több, mint 100 
közlekedési táblát helyeztek ki, illetve cseréltek le, valamint 
az útburkolati jelek mennyisége elérte a 150 m2-t (ez utóbbi 
jelentős része parkolóhelyek felfestését jelenti) – augusztus 
végére fejeződtek be. 

 
 
Kőbánya Kertváros forgalomtechnikai munkák                                                     
Gyakorlatilag a teljes Kertvárost érintően a 
meglévő hiányos, rossz állapotú, szerelt 
sebességcsökkentő bordák helyett épı́tett 
sebességcsökkentő küszöbök kerültek 
kialakı́tásra. Több helyen a teljes csomópont 
kiemelésére (a járdával azonos szintre 
emelésére) került sor az elsőbbségadási 
kötelezettség és a sebességcsökkentés 
hatékonyságának növelése érdekében.  

Az útkereszteződés kiemelése nyolc helyszı́nen valósult meg, továbbá sebességcsökkentő 
borda épült tizenhárom helyszı́nen. Ahol az új kialakı́tás indokolta, a vı́zelvezetés is 
átépı́tésre került. A munkálatok, amelynek értéke elérte az 59 millió Ft-ot 2018. 
szeptember végére befejeződtek. 

 



 

 
 

 

Első ízben adták át „Az év tűzoltója” díjat Kőbányán 

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elismerését 
Gombár András tűzoltó főtörzsőrmester vehette át. 
Az ünnepi eseményen további elismeréseket is átadtak, 
így a Kőbányai Önkormányzat támogatásával az idei 
évben kiváló tűzoltó címet vehetett át Csapó Attila és 
Sziráki Mihály tűzoltó főtörzsőrmesterek a X. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állományából. 

A hagyományteremtő szándékkal létrehozott Az év tűzoltója díj olyan elismerés, melynek 
súlyát az is adja, hogy a grémium a munkatársak szavazatai alapján hozza meg döntését.  
 
XI. Kőbányai Rendvédelmi Napok  
A hagyománynak megfelelően az Óhegy parkban rendezte meg a Kőbányai Önkormányzat 
a jubileumi, XI. Kőbányai Rendvédelmi Napokat. Az idén is színes, érdekes programok 
várták az érdeklődőket.  
 

              
 

A gyerekek és a családok megismerkedhettek a honvédelem, a katasztrófavédelem, a 
rendvédelem, a terrorelhárítás, az Országos Mentőszolgálat, a Fővárosi Védelmi Bizottság 
és még sok más professzionális és civil szervezet tevékenységével, az általuk használt 
járművekkel és eszközökkel.  
 

 

     
 

 
 

A látogatók kipróbálhattak számos eszközt, miközben megismerkedhettek a biztonságért 
dolgozó szervezetek napi feladataival is. 



 

 
 

 

KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Bejegyző végzés száma: 12.Pk.61.621/1995/26. 

Bankszámlaszáma: 11710002-20082989 
 
A közalapítvány célja az alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyonból és a későbbi 
alapítványi hozzájárulásokból folyamatosan bővülő vagyonból Budapest X. kerület (Kőbánya) 
tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához 
támogatás nyújtása. A közalapítvány a feladatai megvalósításában együttműködik állami 
szervekkel, szolgáltató intézményekkel, közérdekű egyesületekkel és más alapítványokkal, 
gazdálkodó szervezetekkel.  
 
Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt, az alapítvány 
adószáma: 18153550-1-42. 
 
 

KŐBÁNYA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Bejegyző végzés száma: 12.Pk.65.158/1991/24 

Bankszámlaszáma: 11710002-20083887 
 
A közalapítvány célja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és intézményei, a 
bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztonsági és 
bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása. 
A közalapítvány az alábbi közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét: 

• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
• emberi és állampolgári jogok védelme, 
• közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 

katasztrófa-elhárítás, 
• bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 

 
Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt, az alapítvány 
adószáma: 19660877-1-42. 
 
 
 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
 
Kőbánya népességi adatai 
 
 

ÉV LAKOSSÁG SZÁM 
2007 74 599 fő 
2008 75 470 fő 
2009 75 760 fő 
2010 73 981 fő 
2011  74 467 fő 
2012  74 298 fő 
2013  74 011 fő 
2014 73 988 fő 
2015.  75 028 fő 
2016. 75 954 fő 
2017.  73 831 fő 

2018. október 1. 71 288 fő 



 

 
 

 

 

ÉV ESEMÉNY 
Születés Házasság Halálozás 

2007 1343 fő 275 1500 fő 
2008 1550 fő 272 1502 fő 
2009 1713 fő 254 1605 fő 
2010 1661 fő 207 1539 fő 
2011  1718 fő 197 1643 fő 
2012 1865 fő 191 1692 fő 
2013 1946 fő 222 1819 fő 
2014 1973 fő 261 1725 fő 
2015.  1895 fő 288 1990 fő 
2016.  1975 fő 318 1814 fő 
2017.  1925 fő 203 2009 fő 

2018. október 1. 1461 fő 216 1526 fő 
 
 
 

Év Magyar 
állampolgársági 

esküt tett  

melyből egyszerűsített 
honosítási eljárásban 

2011 401 fő 396 fő 
2012 433 fő 420 fő 
2013 332 fő 316 fő 
2014 209 fő 191 fő 
2015.  85 fő 82 fő 
2016. 101 fő 71 fő 
2017.  66 fő 29 fő 

2018. október 1. 69 fő 43 fő 

 

Az adóbevételek alakulása 
 

 2018. évi 
előirányzat 

(eFt-ban) 

2018. évi 
I-III. negyedéves 

teljesítés (eFt-ban) 

Teljesítés 
%-os aránya 

 

Építményadó 4 120 000 4 110 268 99,76 
Telekadó 950 000 1 007 236 106,03 
Gépjárműadó 210 000 153 217 72,96 
Idegenforgalmi adó 40 000 36 066 90,17 
Pótlék 10 000 27 782 277,82 
Bírság 1 000 67 829 6782,9 
Talajterhelési díj 4 000 8 665 216,63 
Összesen: 5 335 000 5 411 063 101,43 

 
 
 
 



 

 
 

 

Végrehajtási cselekmény Darabszáma Az összeg, amelyre 
a behajtást 

megindítottuk (eFt) 

Az ebből beszedett 
összeg (eFt) 

Inkasszó 744 351 119  75 383  
Bérletiltás 200 8 492  1 275  
Nyugdíj letiltás 21 1 424  214  
Gépjármű forgalomból 
történő kivonása 

246 101 603 972 

Jelzálogjog bejegyzés 2 22 165  0 
Végrehajtási értesítés 414 13 471 2 650  
Felhívás 1818 219 456 43 503 

 
 

A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája 
2018. január 1. és 2018. október 18. között. 

 
 Ügyiratforgalom 

főszám 
Ügyiratforgalom 

alszám 
Anyakönyv 227 3351 
Birtokvédelem 105 437 
Lakcímrendezés 282 939 
Hagyaték 1851 6647 
Ipar, kereskedelmi ügyek 1236 2096 
Építéshatósági és 
környezetvédelmi ügyek 

2604 7517 

Közterület-használati 
ügyek 

716 1745 

Adóhatóság 14 440 23 513 
Közösségi együttélés 
alapvető szabályainak 
megsértése 

888 2455 

 
 
Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2018. évi költségvetése kiegyensúlyozott, stabil alapokon nyugszik. A működés fedezete 
folyamatosan biztosított, likviditási nehézség az elmúlt évekhez hasonlóan nem 
következett be. A tudatos és felelős gazdálkodás eredményeképpen az Önkormányzat a 
2017. évet jelentős (8 835 millió Ft) maradvánnyal és milliárdos értékpapírállománnyal 
zárta. 
A bevételek és kiadások időben eltérő teljesülése lehetővé teszi az Önkormányzat 
számára az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetését. A költségvetési főösszeg 
emelkedését leginkább a finanszírozási bevételek és kiadások emelkedése okozta, az 
értékpapír vásárlás és beváltás gyakorisága kihat a főösszeg nagyságára. 
A költségvetési bevételek emelkedése legjelentősebb mértékben a felhalmozási célú 
átvett pénzeszközöknél jelentkezett, ezen a soron a Hős utca 15/A-B ingatlan helyzetének 
kormányzati támogatása mutatkozik.  
 
 



 

 
 

 

Az Önkormányzat kiemelt célja a kerület vagyonának további gyarapítása, a 
vagyonelemek hasznosítása. 
 
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az önkormányzati intézmények folyamatos 
karbantartását, a rendszeres felújításoknak köszönhetően jóval gazdaságosabban 
működtethetők az intézmények. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek karbantartása 
is kiemelt figyelmet kap. 
 
Az ellátottak juttatásai között az Önkormányzat által nyújtott települési támogatások 
széles spektrumát tartalmazza a költségvetési rendelet. 
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületben élő idősek, rászorultak ellátására, 
az idősek kedvezményes üdültetésére forrást biztosít, karácsonykor ajándékcsomaggal 
kedveskedik. Az Önkormányzat az egészségügy helyzetét is a szívén viseli, komoly anyagi 
ráfordítással működteti a körzeti orvosi ellátást, támogatást biztosít a human pappiloma 
vírus (HVP), a rotavírus és az agyhártyagyulladás elleni védőoltások beadásához. A 
Pongrác 19. szám alatti orvosi rendelő felújítása az idei év feladata. 
 
A civil szervezetek és az általuk meghirdetett karitatív, kulturális programok, 
sportszervezetek és egyházak szintén számíthatnak az Önkormányzat támogatására. 
Társasházak felújítására, energetikai korszerűsítésére 200 millió Ft pályázati keretet 
tartalmaz a költségvetés. 
 
Az Önkormányzat törekedik arra, hogy a beruházásokhoz, felújításokhoz minél több 
pályázati forrást vegyen igénybe. Játszóterek felújítására 61 millió Ft, útfelújításra  
50 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. 
 
A beruházásokra és felújításokra tervezett 2018. évi előirányzat tartalmazza többek 
között a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény előkészületi munkáira biztosított 
előirányzatot, a megújuló Liget tér, az Óhegy park fejlesztésének fedezetét. A 
Polgármesteri Hivatal épülete is megújul, így az ügyfelek ügyeiket az év elején átadott, új 
ügyfélszolgálat mellett, már a megújuló hivatali épületben intézhetik. 
 
Az intézmények felújítására is gondol az Önkormányzat, az Újhegyi sétányon lévő 
Kőbányai Csodafa Óvoda és Gyermeksziget Bölcsőde is megújul, folytatódik az Újhegy 
sétány felújítása is, elkezdődött a II. ütem. Az iskolák kezét sem engedte el az 
Önkormányzat, a költségvetésben fedezetet biztosított a Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola felújításához. A Füzér utca 32. szám alatti épület pályázati forrás 
bevonásával megújul a Helytörténeti Gyűjtemény méltó elhelyezése céljából. A 
költségvetésben jelentős forrás van lakótelepi utak felújítására és járdafelújításra is. A 
2018. évi költségvetési források lehetővé teszik az Újhegyi Uszoda felújítását, valamint 
folytatódik a térfigyelő rendszer bővítése is. 

(millió Ft) 

Éves költségvetés előirányzata 
2016. év 2017. év 2018. év 

38 479 33 573 41 606 

    ebből költségvetési bevétel 18 150 16 332 18 647 

    ebből finanszírozási bevétel 20 329 17 241 22 959 



 

 
 

 

(millió Ft) 
Bevételek előirányzata 2016. év 2017. év 2018. év 

Közhatalmi bevételek összesen 10 644 10 782 10 965 

Működési bevételek 1 211 1 301 1 125 

Lakbér és lakóház-kezelési bevétel 737 809 782 

Felhalmozási bevételek 144 261 292 

Működési célra átvett pénzeszközök 2 126 302 502 
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + kölcsön 
visszatérülés 619 147 2235 

Hitelek, kölcsönök felvétele 1 632     

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 11 124 11 600 14 000 

Maradvány igénybevétele 7 572 5 317 8 835 

Államháztartáson belüli megelőlegezések   324 124 

Önkormányzat bevételei 35 809 30 843 38 860 

Központi állami támogatás 2 408 2 467 2 497 

Egészségbiztosítási támogatás 262 263 249 

Központi költségvetésből nyújtott támogatás 2 670 2 730 2 746 
    
Kiadások előirányzata 2016. év 2017. év 2018. év 

Intézményi működési kiadások 10 073 10 339 10 645 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 273 281 274 
Egyéb működési célú kiadások (működési célú 
támogatások, elvonások  és befizetések) 3 539 4 043 4 205 

Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási célú 
támogatások és kölcsönök) 383 201 483 

Beruházások 3 736 3 058 3 198 

Felújítások 3 055 2 857 4 573 

Tartalékok  2 555 3 408 3 838 

Hitelek, kölcsönök törlesztése 41 163 204 

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 14 824 8 899 14 000 

Államháztartáson belüli megelőlegezések   324 186 

Összesen 38 479 33 573 41 606 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Szociális terület 
 

A szociális ügy típusa A megtett intézkedések száma  
2016. év 2017. év 2018. év 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 1304 917 737 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás 833 746 653 

3.  Temetéshez nyújtott települési 
támogatás 156 151 124 

4. Köztemetés 96 139 206 

5. Születési támogatás/Babakelengye 
támogatás 41 155 256 

6. Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 
települési támogatás 3748 3383 3320 

7. Gyógyszertámogatáshoz nyújtott 
települési támogatás 503 544 548 

8. Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás 57 34 19 

9. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott igazolások 239 228 263 

10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya 13 5 6 
11. Étkezési hozzájárulás 18 16 10 

12. 
Helyi rendeletben szabályozott 
ellátások (egészségügyi támogatás, 
ápolási támogatás) 

172 187 171 

13. Hatósági bizonyítványok 43 65 40 

14. Más hatóság megkeresésére készített 
környezettanulmányok 204 233 261 

 
 
Önkormányzatunk figyelembe véve az érintett családok nehéz szociális helyzetét minden 
esetben igyekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.  
 
A Képviselő-testület a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon túl, 
további támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Bevezetésre került az 
egészségügyi támogatás, mely a gyógyászati segédeszközökön túl, az egészségi állapot 
megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy -szolgáltatásra is 
kérhető támogatás. Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező 
rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.  
 

 Támogatási forma 2016. év 2017. év 2018. 
év 

1. Ápolási támogatás 49 26 32 
2. Egészségügyi támogatás 209 161 139 

 
2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó 
babakelengye-csomaggal támogatja a kerületi gyermekek születését. A kismamák 
körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, az idei 
évben 256 igény érkezett. 



 

 
 

 

 
A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel 
rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, segíti a nyugdíjasok üdülési 
lehetőségeit és a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok 
megajándékozásáról. 
 
 
 
Lakásügyek 
 
A MÁV-telep ingatlan együttes tulajdonjoga 2016. június 16. napjától a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került. Az érvényes bérleti jogviszonnyal 
nem rendelkező, de a korábbi tulajdonosok által elismert lakáshasználóként nyilvántartott 
lakók számára az Önkormányzat folyamatosan lehetőséget biztosít bérleti szerződés 
megkötésére.  
 
Az Önkormányzat célul tűzte ki az egészségre ártalmas, rossz állapotú lakásokból a bérlők 
kihelyezését egészségesebb, élhetőbb lakásokba, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Több 
épületet szerkezeti hibák miatt vagy gazdasági érdekekből kell kiüríteni, a bérlők felé az 
Önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van.  
 

A lakásügy típusa 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
Lakásigénylési kérelmek száma 443 339 184 135 
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő 
családok száma 29 12 15 10 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően 
új lakásbérleti jogviszony létrejötte (esetek 
száma) 

96 104 126 146 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően 
új lakásbérleti jogviszony létrejötte a Bizottság 
döntése alapján (esetek száma) 

97 117 85 61 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott 
lakások száma 30 22 11 5 

Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 2 5 3 6 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma - 5 18 26 
Felmondásra került lakásbérleti szerződések 
száma 86 70 49 44 

 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanállomány 

 

  
2018. 

január 1. szeptember 30. 

La
ká

so
k az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 

ingatlanban 1 372 1 370 

társasházban 1 163 1 157 
Összesen: 2 535 2 527 

Nem lakás célú helyiségek, területek 2259 2217 
MINDÖSSZESEN 4 794 4 744 



 

 
 

 

Egészségügyi ellátás  
 
Az általános járóbeteg-alapellátás keretén belül kerületünkben 5 házi gyermekorvosi 
rendelő és 9 felnőtt háziorvosi rendelő működik. Az orvosok a jóváhagyott rendelési 
időben látják el a Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, ezen túlmenően a beteg 
lakásán végzik a tevékenységüket. 
 

1.  Felnőtt háziorvosi ellátás 38 körzet 
2. Házi gyermekorvosi ellátás 14 körzet 
3.  Felnőtt fogorvosi ellátás 12 körzet 
4. Gyermek fogorvosi ellátás 5 fogorvos 
5.  Területi védőnő 23 védőnő 
6.  Iskolai védőnő 9 védőnő 
7.  Iskola-és ifjúsági ellátás 4 iskolaorvos 
8.  Szájsebészeti ellátás 2 szájsebészeti praxis 
9. Fogászati röntgen 

Panorámaröntgen 
 

 
2014 óta az International Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt 
lakosainak a kijáró és ambuláns ügyeleti ellátást a Pongrác út 19. szám alatt, illetve 
átmenetileg az ingatlan felújításának idején az Állomás utca 2. szám alatt kialakított 
helyiségben.  
 
Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi gyermek ügyeleti ellátását a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés 
alapján a Heim Pál Gyermekkórház látja el. 
 
A kőbányai önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyerekeket. 
2018. évben ősszel, a 2005. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai 
szülők a humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást. A három oltást magába foglaló 
sorozatot 55 fő részére igényelték.  
 
A Képviselő-testület a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás 
és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja az önkormányzat a 10. életévet 
betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra összesen 233 igény érkezett.  
Az Önkormányzat ez év szeptemberétől bevezette az ingyenes rotavírus elleni védőoltást 
is, melyet eddig 145 újszülött részére biztosítottunk. 
 
 
 
 
Településképi véleményezés 

A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján a 
polgármester településképi véleményt ad a rendeletben meghatározott esetekben az 
építéshatósági engedélykérelmekhez. 

A településképi véleményezési eljárás célja, hogy Kőbánya gazdasági területei minőségi 
módon alakuljanak át, továbbá a kerületközponti, a lakótelepi és a kertvárosi 
lakóterületek megőrizzék jelenlegi arculatukat, és élhető környezetet jelentsenek az ott 
élő lakosság számára. Kőbánya építészeti, illetve városképi értékeinek védelme és igényes 



 

 
 

 

alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal 
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel és a 
településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, 
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása fontos önkormányzati feladat. 

 

A településképi véleményezés során egy év alatt 58 kérelem érkezett, amelyek az alábbi 
megoszlás szerint kerültek elbírálásra. 

48 kérelem engedélyezésre – feltétel nélkül – javasolt 
3 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

illeszkedési követelményeknek) 
7 kérelem a kérelmező visszavonta a kérelmet / nem került kiadásra 

vélemény 
 
 
A kiadott településképi vélemények új többlakásos lakóépületek építésére, és ipari-
gazdasági funkciójú épületek, csarnokok létesítésére, átépítésére vonatkoztak.  
 

21 kérelem ipari-gazdasági funkciójú épületek, csarnokok építése, bővítése, 
felújítása 

17 kérelem lakóépületek építése, bővítése, felújítása 
20 kérelem intézményi funkciójú épületek építése, bővítése, felújítása 

 

Az elmúlt egy év alatt beérkezett 58 kérelemből a Kőbányai Tervtanács 25 tervet tárgyalt 
meg, amelyből 8 tervet engedélyezésre, 14 tervet átdolgozás után engedélyezésre 
javasolt, továbbá 3 tervet engedélyezésre nem javasolt. 
 
 
 
 
 
 
JEGYZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

  

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 22-ei közmeghallgatására. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kíván  
a Kőbányai Önkormányzat nevében: 

D. Kovács Róbert Antal  
Kőbánya polgármestere 
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