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Kedves Kőbányaiak!
Egy-egy év vége hagyományosan a számvetésé. Mérleget
vonunk, hogy sikerült-e a januárban elhatározott
fogadalmainknak,
terveinknek
eleget
tenni,
továbbléptünk-e azon az úton, amelyet meghatároztunk
saját magunk számára.
2020 végéhez közeledve én kettős mérleget készítek,
hiszen nemcsak az elmúlt hónapokat, hanem
polgármesterségem 10 évét veszem számba. Éppen egy
évtizede, hogy bizalmat kaptam Önöktől, megszabtuk a
teendőket és nekivágtunk a közös útnak. Sorra újítottuk
meg többek között háziorvosi rendelőinket, útjainkat,
óvodáinkat, köztereinket. Az Újhegyi sétány az ország
legszebb főutcája lett, a Sportliget pályái nap mint nap
biztosítják mindannyiunknak a mozgás örömét. Kisebbnagyobb lépésekkel évről-évre zöldebbé, rendezettebbé,
élhetőbbé tettük kerületünket. Színes, gazdag
programokkal építettük közösségünket az elmúlt
évtizedben és vele együtt erősödött összetartozásunk is.
Egyre szélesebb szociális hálónk fogja a rászorulók, az
idősek kezét és egyre több családnak nyújtunk segítséget
legyen szó akár oltási programról, iskolakezdési
támogatásról, ápolási, egészségügyi vagy lakhatási
Elérhetőség:
hozzájárulásról.
Megalapozottan,
átgondoltan
Kőbányai Önkormányzat
gazdálkodtunk és az eredmények önmagukért
Cím:
beszélnek. Köszönöm, hogy mellettem, mellettünk álltak
1102 Budapest,
és köszönöm, hogy idén, az évtized talán legnehezebb
Szent László tér 29.
évében is együtt tudtunk cselekedni. Önkéntesek
Telefon:
jelentkeztek, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe
06 1 4338 201
került időseinken segítsenek, kőbányai közösségek
járultak hozzá napról napra kisebb-nagyobb
Fax:
adományokkal a védekezéshez: maszkot, kesztyűt,
06 1 4338 221
fertőtlenítőszert ajánlottak fel. Fegyelmezetten,
E-mail:
nyugodtan, egymásban bízva és egymásra számítva
polgarmester@kobanya.hu
éltük meg a járványhelyzet eddigi bizonytalan, sokszor
Honlap:
lelkileg is nagyon megterhelő mindennapjait. A kitűzött
kobanya.hu
céljainkról azonban nem mondtunk le: nyárra
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester elkészültünk az új futókörrel a Sportligetben, év végére
megújítjuk a Pongrác Idősek Klubját és a tervek szerint
elkészülünk az Újhegyi Uszodával. Elkezdtük a
Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítését és a
Tengerszem rendelő építését.
Ez a füzet az idei évről ad számot, egy, a járványhelyzet
miatt
sokszor
nehezebb
időszakról.
Mégis
megnyugvással tekintek végig rajta, hiszen annak
bizonysága, hogy kitartottunk, összetartottunk és
megint, ebben az esztendőben is előbbre léptünk.
Vigyáztunk egymásra és hiszem, hogy ez a jövőben is így
lesz!
D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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.
Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők
PAPP ZOLTÁN képviselő, DK
1. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 14 és 16 óra között a
Budapest X., Gyöngyike utca 4. szám alatti Pongrác Közösségi Házban.
Elérhetősége: 06 30 221 8242, papp.kepviselo@gmail.com
ÁCS ANDREA képviselő, MSZP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap második péntekén 15 és 17 óra között a
képviselői irodában (Budapest X., Kada utca 120.).
Előzetes bejelentkezés a 06 30 228 3538 telefonszámon vagy az
acs.andrea.kepviselo@gmail.com címen.
RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
4. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 16 és 18 óra között a KÖSZI-ben, a
Budapest X., Előd utca 1. szám alatt.
Elérhetősége: 06 30 625 6787, radvanyigabor@kobanya.hu
HUSZTI ANDRÁS NORBERT képviselő, MOMENTUM
5. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján a Momentum képviselői irodájában
(Budapest X., Állomás utca 13.).
Elérhetősége: 06 30 221 5314, huszti.norbert@momentum.hu

STEMLER DIÁNA képviselő, MOMENTUM
6. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden pénteken 16 és 18 óra között a Momentum képviselői
irodában (Budapest X., Állomás utca 13.).
Elérhetősége: 06 30 221 9633, stemler.diana@momentum.hu
MAJOR PETRA képviselő, PÁRBESZÉD
7. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap 2. szerdáján 17 órától a Párbeszéd képviselői
irodában (Budapest X., Állomás u. 15.). Előzetes bejelentkezés szükséges.
Elérhetősége: 06 30 221 9334, major.petra@parbeszed.org,
major.petra@parbeszedmagyarorszagert.hu

DR. HORVÁTH MÁRK képviselő, FIDESZ-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap negyedik hetén kedden 9 és 10 óra között a
Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) fszt. 21. számú
tanácskozóban, amelyre előzetes bejelentkezés szükséges.
Elérhetősége: 06 30 221 7487, horvathmark2019@gmail.com

WEEBER TIBOR JÓZSEF alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden héten hétfőn 16 és 17 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodájában,
illetve telefonos egyeztetés alapján más időpontban.
Elérhetősége: 06 1 4338 209, 06 30 626 4772; weebertibor@kobanya.hu
MOLNÁR RÓBERT képviselő, FIDESZ-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap harmadik csütörtökén 16 és 17 óra között az
Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a).
Elérhetősége: 06 30 221 8068; kobanya.mrobert@gmail.com

DR. MÁTRAI GÁBOR IMRE képviselő, FIDESZ-KDNP
11. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap harmadik csütörtökén 16 és 17 óra között az
Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a).
Elérhetősége: 06 30 961 3390; drmatraigabi@gmail.com
KOVÁCS RÓBERT sportért felelős tanácsnok, képviselő, MOMENTUM
12. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: az elérhetőségen történő megkereséstől számított 24 órán
belül.
Elérhetősége: 06 30 221 6258, kovacs.robert.mmntm@gmail.com

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők
MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától a Budapest X.,
Halom utca 37/b szám alatt lévő képviselői irodában. Előzetes bejelentkezés
szükséges telefonon.
Elérhetőség: 06 30 585 2102, juliamolnar@gmail.com

MUSTÓ GÉZA ZOLTÁN alpolgármester, képviselő, DK
Fogadóórája: minden hónap első hétfője 16 és 18 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 107. számú
alpolgármesteri irodában. Bejelentkezés a 06 1 4338 214-es alpolgármesteri
titkársági telefonszámon, vagy e-mailben a patayjudit@kobanya.hu címen.
DR. PAP SÁNDOR gazdasági és fejlesztési tanácsnok, képviselő,
FIDESZ-KDNP
Fogadóórája: előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban és
helyszínen. Bejelentkezés a 06 1 4338 209-es titkársági telefonszámon.
Elérhetősége: drPapSandor@kobanya.hu

SOMLYÓDY CSABA alpolgármester, képviselő, MSZP
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest X.,
Kada utca 120. szám alatt lévő képviselői irodában. Előzetes bejelentkezés a
06 70 779 8353 telefonszámon.
BAKOS BERNADETT képviselő, LMP
Fogadóórája: minden hónap második csütörtökén 17 és 19 óra között a
Budapest X., Állomás utca 5. szám alatt lévő képviselői irodában.
Elérhetősége: 06 30 363 0124, bakos.bernadett.lmp@gmail.com
JEGYZŐ

DR. SZABÓ KRISZTIÁN
Fogadóórája: minden kedden 14 és 16 óra között a Polgármesteri
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) fszt. 21. számú
tanácskozóban a 06 1 4338 202-es telefonszámon történő előzetes
bejelentkezés alapján.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI
Gazdasági Bizottság

Költségvetési Bizottság

Elnök:
Marksteinné Molnár Julianna

Elnök:
Tóth Balázs (2020. 09. 23-ig †)

Képviselő tagok:
Huszti András Norbert
Molnár Róbert
Dr. Pap Sándor
Tóth Balázs (2020. 09. 23-ig †)

Nem képviselő bizottsági tagok:
Gerstenbrein György
Kis Miklós
Dr. Som László Sándor

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök:
Dr. Horváth Márk

Képviselő tagok:
Kovács Róbert
Major Petra
Molnár Róbert
Dr. Pap Sándor

Nem képviselő bizottsági tagok:
Akócs Zoltán
Nagyné Horváth Emília
Páll László
Közrend- és Állatvédelmi
Bizottság
Elnök:
Stemler Diána

Képviselő tagok:
Ács Andrea
Kovács Róbert
Marksteinné Molnár Julianna
Dr. Mátrai Gábor Imre

Nem képviselő bizottsági tagok:
Irmalós Bence
Vincze Sándor
Péter Norbert

Képviselő tagok:
Huszti András Norbert
Marksteinné Molnár Julianna

Nem képviselő bizottsági tagok:
Almádi Krisztina Éva
Tóth Lívia
Közművelődési Bizottság
Elnök:
Dr. Mátrai Gábor Imre

Képviselő tagok:
Dr. Horváth Márk
Major Petra
Marksteinné Molnár Julianna
Papp Zoltán

Nem képviselő bizottsági tagok:
Bolyán András
Gerzson Sarolta
Kollátosz Fotisz
Zsolt Ferenc
Közjóléti Bizottság
Elnök:
Papp Zoltán

Képviselő tagok:
Ács Andrea
Dr. Mátrai Gábor Imre
Molnár Róbert
Stemler Diána

Nem képviselő bizottsági tagok:
Arold Imre György
Gál Judit
Lakatos Béla Lajos
Varga István

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK
Burány Sándor

Budapest 9. választókerületének
országgyűlési képviselője, fogadóórájára előzetes telefonos egyeztetés alapján lehet jelentkezni a
+36 20 466 8492-es telefonszámon.

Dunai Mónika

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

Révész Máriusz

A kormánybiztos, országgyűlési
képviselő fogadóórájára előzetes
egyeztetés
alapján
lehet
jelentkezni a +36 20 926 1376
titkársági telefonszámon vagy a
mariusz.revesz@parlament.hu címen.

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
Tagok: dr. Klicasz Szpirosz
Koszoru-Keszi Kyryaki
Ziridisz János

Kőbányai Horvát Önkormányzat
Elnök: Kovács Brankó Krisztián
Elnökhelyettes: Péntek Sanda
Tag: Kricskovics Antal

Kőbányai Lengyel Önkormányzat
Elnök: Dávid Mária
Elnökhelyettes: Wygocki Richárdné
Tag: Danka Zoltán

Kőbányai Német Önkormányzat
Elnök: Inguszné dr. Barabás Rita
Elnökh.: Nyitrainé Molnár Gabriella Mária
Tag: Nagy Ildikó

Kőbányai Örmény Önkormányzat
Elnök: Bacsa Gyula

Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs
Tag: Takács Éva

Kőbányai Roma Önkormányzat
Elnök: Halász Dezső
Elnökhelyettes: Didi László (1954)
Tagok: Csányi Nikoletta
Didi László (1992)
Puporka Krisztián

Kőbányai Román Önkormányzat
Elnök: Oprea Constantin
Elnökhelyettes: Székely Sándor
Tag: Fajka Anna

Kőbányai Ruszin Önkormányzat
Elnök: Medveczky Katalin
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina
Tag: Szenyko Irina
Kőbányai Szerb Önkormányzat
Elnök: Szabó Bogdán Árpád
Elnökhelyettes: Dokic Sanja
Tag: Szabó Biljana Adél

Kőbányai Ukrán Önkormányzat
Elnök: Petrovszka Viktória
Elnökhelyettes: Deák Inga
Tag: Risko Roman

AKIKTŐL 2020-BAN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK
dr. Debreczeny István, 2019-ben Kőbánya Díszpolgára,
vegyészmérnök, okleveles gazdasági mérnök a Kőbányai Sörgyár
igazgatója, majd vezérigazgatója
Tóth Balázs, önkormányzati képviselő, a Költségvetési Bizottság
elnöke
Koós Katalin, a Biofit SE elnöke, a Kőbányai Sportszövetség
elnökségi tagja.
Zila János, 2010-ben Kőbánya Kiváló Vendéglátója elismerő címet
kapta, a kőbányai Zila Vendéglő tulajdonosa.
A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
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

Főépítészi Osztály
A Főépítészi Osztály tevékenységi körébe tartoznak a kerület teljes közigazgatási területére
kiterjedően a településrendezési és -fejlesztési, valamint a településképi ügyek. A Főépítészi
Osztály készíti elő az Önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatokat, az
Önkormányzat vagyonával kapcsolatos szerződéseket.

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 5 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 Osztály eljár településképi bejelentési és településképi kötelezési,
közterület-használati, címkezelési, továbbá különféle szakhatósági ügyekben. A

Környezetvédelmi Osztály a parlagfű elleni védekezési, növényvédelmi, állattartási, zaj- és
rezgésvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási, fakivágási, fakezelési és egyéb környezetvédelmi
ügyeket intézi. 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.

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.

Jegyzői Főosztály
A Jegyzői Főosztály a Hivatal egészét érintően az alábbi hat 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 jelenik meg. Emellett az Osztály kezeli az
önkormányzat elektronikus elérhetőségein érkező beadványokat, és szerkeszti,
folyamatosan frissíti a www.kobanya.hu honlap hivatali részét, továbbá ellátja az
önkormányzati munkabalesetekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 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
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. A Városüzemeltetési Osztályhoz
tartozó feladatok között 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 az önkormányzat honvédelmi, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi
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 és az
önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

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.
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

A járványügyi veszélyhelyzeti időszakában az ügyfelek részére nyitva álló területen a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni olyan módon, hogy az
az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Az épületbe történő belépéskor testhőmérsékletellenőrzés történik.
2020. november 16-ától a személyes ügyfélfogadás az alábbi korlátozásokkal vehető
igénybe. Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan
ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, idézés,
személyes nyilatkozattételek), valamint akinek a halaszthatatlan ügyintézése a személyes
megjelenés nélkül nem valósítható meg. A személyes ügyfélfogadás a kivételes esetekben is
kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – egyeztetés alapján lehetséges, a
Hivatal épületeibe csak az előzetesen egyeztetett időpontban az időpontra érkező személy léphet
be.
A Polgármesteri Hivatal (Szent László tér 29. szám alatti) főépületében ügyfélbeléptetőrendszer működik.
A Polgármesteri Hivatal egységeinek ügyfélfogadási rendje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
13.30 – 17.30
–
8.00 – 16.00
–
8.00 – 11.30
A Kőbányai Polgármesteri
(Budapest X., Állomás utca 26.)

Hivatal

Ügyfélközpontja

Az Ügyfélközpontban a modern közigazgatás követelményeinek
megfelelően az ügyfélfogadást ügyfélhívó rendszer segíti.

Hétfő
8.00 – 17.30

Az Ügyfélközpont nyitvatartási ideje
Kedd
Szerda
Csütörtök
8.00 – 15.30
8.00 – 16.00
8.00 – 15.30

Péntek
8.00 – 13.00

Az Ügyfélközpontban általános tájékoztatást kapnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban
intézhető ügyekről, és be tudják nyújtani a beadványaikat.

A személyes ügyfélfogadást nem igénylő ügyekben a benyújtani kívánt beadványaikat lehetőség
szerint továbbra is az elektronikus ügyintézés keretei között vagy postai úton szükséges eljuttatni
az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, lehetőség van továbbá a papíralapú beadvány
elhelyezésére az 1102 Budapest, Állomás utca 26. szám alatti Ügyfélközpont előterében erre a
célra elhelyezett gyűjtőládában. Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, amely a Kőbányai Önkormányzat honlapján
(www.kobanya.hu, ügyintézés/e-ügyintézés menüpont) is megtalálható. Az Önkormányzati
Hivatali Portálon kívüli elérhetőség a hivatal@kobanya.hu e-mail cím, a 06 1 4338 100-as
központi telefonszám, valamint a 1475 Budapest, Pf. 35 postacím.
Az egyes papír alapú nyomtatványok az Ügyfélközpontban a személyes ügyfélfogadás
korlátozásának időtartama alatt is biztosított az Ügyfélközpont szabadon megközelíthető
előterében.
Az Ügyfélközpontban a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügytípusok intézhetőek.
- szociálpolitikai juttatásokkal
- gépjárműadó és helyi adóügyek,
kapcsolatos ügyek,
- hagyatéki ügyek,
- önkormányzati lakásokkal
- ipari és kereskedelmi ügyek,
kapcsolatos ügyek,
- szálláshely-üzemeltetési ügyek,
- születési anyakönyvi ügyek,
- zenés, táncos rendezvénytartási
- házassági anyakönyvi ügyek,
ügyek,
- halotti anyakönyvi ügyek,
- vásár, piac és bevásárlóközpont
- házasságkötési igény bejelentése,
üzemeltetésével kapcsolatos ügyek,
- névváltoztatási ügyek,
- lakcímrendezési ügyek,
- állampolgársági eskü letétele,
- birtokvédelmi ügyek.

Minden más, az önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó ügy intézése a Kőbányai
Polgármesteri Hivatal főépületében történik.

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. A kihelyezett Ügyfélszolgálat a veszélyhelyzet ideje alatt zárva tart.
Hétfő
8.30 – 17.30

Az Újhegyi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje
Kedd
Szerda
Csütörtök
8.30 – 16.00
-

Péntek
8.30 – 13.00

Az ügyfelek általános tájékoztatást kaphatnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban intézhető
ügyekről. Ügyintézés a Kőbányai Polgármesteri Hivatal főépületében és az Ügyfélközpont
épületében történik.

A tavalyi évhez hasonlóan a házasságkötésre kijelölt helyszínek:

a) a Budapest X., Szent László tér
7-14. szám alatti Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Kulturális
Központ földszintjén létrehozott és akadálymentesen
megközelíthető, modern kialakítású házasságkötő terem,

b) a belső tereiben megújuló Polgármesteri Hivatal földszintjén
található Átrium.
KORMÁNYHIVATAL
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala vezetése az 1105 Budapest, Kőrösi
Csoma Sándor út 53-55. szám alatt található. Ugyanezen a címen várja az ügyfeleket a Hatósági
Osztály, a Gyámügyi Osztály, a Foglalkoztatási Osztály, továbbá itt található az Építésügyi
és Építésfelügyeleti Osztály.
Központi telefonszám: 06 1 7958 710, fax: 06 1 2374 823, honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar
A Kormányablak Osztály (volt Okmányiroda) az 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1. szám
alatt működik. Telefonszám: 06 1 7958 706, fax: 06 1 2374 825, információs vonal: 1818, email: kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu.
Hétfő
8.00 – 18.00

A Kormányablak ügyfélfogadási ideje
Kedd
Szerda
Csütörtök
8.00 – 16.00
11.00 – 19.00
8.00 – 16.00

Péntek
8.00 – 14.00

A Népegészségügyi Osztály az 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 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.

KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
Igazgató:
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
Cím:
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Telefon:
+36 1 795 8141
E-mail:
keletpest@kk.gov.hu
Honlap:
www.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
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.
Vezérigazgató: Szabó László
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.
II. ZÓNA:
az Üllői út – Ceglédi utca – 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 2021. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2020. november 2. 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 veszélyhelyzet időtartama alatt a parkolás ingyenes!

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK
A 2020. ÉVBEN
„Kőbánya sportolója 2019”
elismerő címet kapta:
Bruder Gréta a Biofit SE tízéves
versenyzője, korosztályos fitneszEurópa-bajnok és az Év utánpótlás
versenyzője 2019-ben.
Dobronyi Dorina a KSC öttusázó
reménysége, a 2019. év nemzetközi
versenyein mind egyéniben, mind
csapatban több arany- és ezüstérem
birtokosa. Kovács-Leiter Anett az
Ippon Kyokushin Karate SE
versenyzője, tavaly a dán nyílt
bajnokságon 2. helyezést ért el. 2012 óta versenybíróként is tevékenykedik. Kőbánya SC
Birkózószakosztály, a szakosztály 2005-ben alakult, az utánpótláskorú fiatal gyermekek
részére kínál sportolási lehetőséget. Kiemelkedő versenyzőket nevel évek óta mind a
birkózó, mind a szumó sportágban.
Ebben az évben az Önkormányzat és a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Kőbányai Hivatásos Tűzoltó
parancsnoksága közötti több éves kitűnő
kapcsolatra tekintettel – az Önkormányzat
nagyrabecsülésének kifejezése okán – a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részére adományozott ZÁSZLÓSZALAGOT a
Kőbányai Önkormányzat.

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült dr. Prutkay János, Európa-szerte
köztiszteletben álló indítóbíró (starter).
Görög Ibolya protokollszakértő, író, előadó munkássága elismeréseként
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA címet kapott.

KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült
Dr. Gyetvai Tibor kapitányságvezető,
Sárkány Péter, a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója,
Verbai Lajos, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült
közigazgatási ágazatban Sövegjártó Ferenc, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal
informatikai osztályvezetője, valamint szociális ágazatban Majthényi Györgyné,
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék kisgyermekgondozója.
ELISMERŐ CÍMEK
Kőbánya Kiváló Orvosa elismerő címet kapott
Dr. Kővári Ilona, a Gergely utcai Háziorvosi rendelő családorvosa.

Kőbánya Környezetszépítéséért elismerő címet kapott
Láposi József Attila, aki 2000-től él a kőbányai Pongrác telepen családjával, aktív és
tevékeny tagja az ottani lakóközösségnek: klubhelyiséget tart fent, valamint a ház körüli
zöldterületet gondozza, alakítja.
Kőbánya Közösségszervezője elismerő címet kapott
Mihalicska Terézia, a Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány elnöke.

Kőbánya Rendvédelméért elismerő címet kapott Kiss Krisztina,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság főnyomozója.

Kőbánya Kiváló Közösképviselője elismerő címet kapott
Dobrádi László, aki évtizedek óta a Gyakorló utcai ún. hosszú ház közös képviselője.
Kőbánya Egészségügyéért elismerő címet kapott Osváth Erzsébet, a Gergely utcai
Háziorvosi rendelő asszisztense.

Beretzky Endre-díjat kapott
Dr. Bereczki Zsuzsanna, az Üllői úti Gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa,
Dr. Simora Mária, a Pongrác úti Háziorvosi rendelő háziorvosa.

Wágner Viktória-díj elismerésben részesült Lőrinczi Orsolya Éva, a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ védőnője.

Év Ápolója Díj elismerésben részesült
Kemenesi Sándorné, a Kőbányai Egészségház fogászati szakasszisztense, valamint
Doráné Mikó Marianna, a MÁV-telepi Háziorvosi rendelő asszisztense.
Rottenbiller-díj elismeré sben ré szesü lt Kálmánné Szabó Judit,
a Kő bá nyai Polgá rmesteri Hivatal osztá lyvezető je.
Manninger Miklós-díj elismeré sben ré szesü lt Takács István,
a Kő rö si Kulturá lis Kö zpont kiá llı́tá sszervező grafikusa.

Sajó Sándor-díjban ré szesü lt
Vanczák Erzsébet, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda óvodapedagógusa, Jandó Ágnes, a
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanára,
Dobos Istvánné, az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
intézményvezető-helyettese,
Vargáné Fónagy Erzsébet, a Kőbányai Senior Mentor Program vezetője,
Király Anna Mária, a Kőbányai Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa,
Szilágyi Csilla, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola tanára.
Soós Géza-díj elismerésben részesült Pisák Petronella,
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ családgondozója.

Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Csomorné Mechler Ida Krisztina,
a Kőbányai Egyesített Bölcsőde kisgyermeknevelője.

Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismeré sben ré szesü lt
kö zigazgatá si á gazatban Nagy Emese Ágnes, a Kő bá nyai Polgá rmesteri Hivatal ipari é s
kereskedelmi ü gyinté ző je é s Nagy Nóra,
a Kő bá nyai Polgá rmesteri Hivatal anyakö nyvvezető je,
oktatá si á gazatban Csordás Krisztina, a Kő bá nyai Harmat AÁ ltalá nos Iskola tanı́tó ja,
szociá lis á gazatban Kocsis Viktória,
a Bá rka Kő bá nyai Humá nszolgá ltató Kö zpont csalá dgondozó ja.
***

EGYÉB ELISMERÉSEK
2019. december 5-én a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsokság évértékelő és díjátadó
rendezvényén a Kőbányai Önkormányzat kiváló tűzoltó cím elismerésben részesítette
Frimmel Gábor tű. törzszászlóst és Kardos Imre
tű. zászlóst. A Kőbánya Tűzvédelméért
Közalapítvány 2019-ben az „Év kőbányai
tűzoltója”
címet
Halasi
István
tű.
törzszászlósnak adományozta.
2020 júliusában további hét, X. kerületi tűzoltó
kapott elismerést az önkormányzattól az elmúlt
évben végzett kimagasló munkájuk elismeréséért.
Ezúton is köszönjük odaadó szolgálatukat!
(forrás: https://fovaros.katasztrofavedelem.hu)

Kőbányai védőnő lett az év közönségdíjasa
A Magyar Védőnők Egyesülete idén is díjjal ismerte el
a kisgyermekes családok segítőinek áldozatos
munkáját. Az Év Védőnője címet idén a
közönségszavazatok alapján Sándorné Csamári Éva
kőbányai védőnő nyerte el.
Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki a
köztársasági elnök Bereczki Sándornét, az
Emberbarát Alapítvány titkárát. A szakembernek
2020. március 15-én adományozták a kitüntetést, a
járványhelyzet miatt azonban csak augusztus 19én vehette át azt. A Kőbányai Önkormányzat az
államalapítás ünnepe utáni első képviselő-testületi
ülés előtt köszöntötte Bereczki Sándorné Ágit, aki
immár három évtizede dolgozik elkötelezetten a
drogprevencióért, a gyermek-, fiatal- és felnőtt korú szenvedélybetegek rehabilitációjáért.
Az Emberbarát Alapítvány az első civil szervezet volt Kőbányán. Országosan egyedülálló
módon a bentlakásos intézményükben már tízéves kortól fogadnak függő gyermekeket.
Elismerés a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnak

Fogyatékosság-barát Munkahely Champion díjat nyert
Önkormányzatunk Hivatala, amiért az elmúlt 10 év során
felelősségteljes munkával, kimagasló színvonalon segítette elő
a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók
foglalkoztatását.

Építőipari Nívódíj 2020 – Újhegyi sétány
Az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Bíráló
Bizottsága a 2020. évi Építőipari Nívódíj
pályázatra Komplex Infrastruktúra kategóriában
benevezett építmény, az Újhegyi
sétány részére odaítélte a Nívódíjat.
A díjat megtestesítő bronzkeretes
réztábla avatására 2021. március 15e után kerülhet sor.

EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB PÁLYÁZATOK ALAPJÁN
MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK
MLSZ Országos pályaépítési program
A pályázat célja: rekortán pálya építése a Farkasalma-Medveszőlő utcai lakótelepen.
A
multifunkciós
pálya kivitelezése
2020 februárjában
kezdődött, a beruházás műszaki átadás-átvétele mámájusban történt
meg. A projekt összköltségvetése: 60 675 351 Ft. Önrész:
18 202 605 Ft. TAO támogatás: 42 472 746 Ft. A 20x40
méteres, labdafogó hálóval körülvett és világítással is
rendelkező rekortán borítású pálya labdarúgásra,
kézilabdára, de kosárlabdára és streetballra is alkalmas. A
lakosság által ingyenesen használható pályával javulnak a szabadidős futballt kedvelők
sportolási feltételei, ugyanakkor a pályát a közeli Harmat Általános Iskola és a Kada
Mihály Általános Iskola diákjai is használni tudják akár testnevelési órákra, akár
sportkörök foglalkozásai keretében.

Országos Futópálya-építési Program
A pályázat célja: futópálya építése a Sportligetben. A beruházás összköltsége: 99 619 054
Ft. Az igényelt támogatás: 49 809 527 Ft, az önerő: 49 809 527 Ft volt.
A közbeszerzési eljárást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lefolytatta, a beruházás
megvalósítása két ütemben történt meg. Első körben a futópálya építése, a második
ütemben a biztonságot szolgáló közvilágítás és kamerarendszer telepítése valósult meg.
A beruházás műszaki átadás-átvétele 2020. szeptember végén volt. A térfigyelő
kamerarendszert a Kőbányai Közterület-felügyelet üzemelteti.
A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal
történő ellátása
A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti
szakaszának szilárd útburkolattal való ellátása. A beruházás összköltségvetése: bruttó 81
millió forint, az elnyert támogatás összege:
40 850 000Ft, az önerő: 40 150 000 Ft. A
Vaspálya utca - Noszlopy és Vasgyár utcák
közötti - mintegy 163 méteres szakasza évek óta
várja, hogy végre szilárd burkolatot kaphasson.
Az idei évben a Kőbányai Önkormányzat
szerepeltette költségvetésében, biztosítva
hozzá a kivitelezéshez szükséges összeget.
Időközben a Miniszterelnökség lehetőséget
biztosított támogatás elnyerésére belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utak
szilárd burkolatúvá történő átépítéséhez. A Kőbányai Önkormányzat pályázott és nyert, a
bekerülési összeg 50%-át, amely az elérhető legnagyobb támogatási mérték volt. A
projekt megvalósítása az október 10-ei héten kezdődött, s ha az időjárás nem szól közbe,

akkor november végére befejeződik az útépítés mellett a Gyömrői út felé eső oldalon járda
építést és a MÁV felöli oldalon 32 parkoló létesítését magába foglaló beruházás.

(V)ÉSZJELZÉS – A szabadulás a valódi tét!
…ha becsukod magad mögött az ajtót, egy önfeledt
buli közepébe csöppensz, ahol pár perc múltán
hirtelen minden a feje tetejére áll... A Legyen tered!
közös projekt után újabb bűnmegelőzési program
megvalósítására
kötött
megállapodást
az
Önkormányzat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal.
A (V)ÉSZJELZÉS keretében szabaduló szobát
alakítottak ki az élménypedagógia módszerét
alkalmazva, elsősorban drog-prevenciós céllal. A szabadulás a valódi tét! A szoba az
Újhegyi sétány 12. szám alatt található, 8-10 fős csoportok részére. Bővebb információ a
https://www.facebook.com/Veszjelzes/ oldalon.

KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!
A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság
erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a
közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos
kihívásokra. A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft, az elnyert támogatás: 20 000 000
Ft. A klímastratégiát a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársai kidolgozták, melyről a
Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII. 27.) KÖKT
határozatával döntött a Képviselő-testület. A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt
a „Környezettudatos kézműves szakkör” a 6-10 éves korosztály részére, másrészt „Az
éghajlatváltozás hatása az ember és természet kapcsolatára” elnevezésű szakkör a 10-14
éves gyerekek részére. A kicsik foglalkozásai a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális
Központban kéthetente szerdán zajlanak 2021. május 31-ig. A Támogató a járvány miatt
elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága érdekében az eredeti
huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal meghosszabbította.
VEKOP-5.3.1-15-2016-00011, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések
Budapest X. kerületében
A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása.
A projekt hatásterülete: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet
irány szerinti határoló utakkal) Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út
– Rákos MÁV telep – Téglavető utca – Sörgyár utca – Kolozsvári utca – Korponai utca –
Vaspálya utca – Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Sörgyár utca – Algyógyi utca – Tárna utca
– Paprika utca – Nagyicce utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út.
A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a Kőbányai Önkormányzat konzorciumi
tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. (a továbbiakban: BKK). A beruházás összköltsége: 650 000 000 Ft, az elnyert
támogatás: 650 000 000 Ft. A megvalósítás állása: a tervek hatósági engedélyezése
megtörtént, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. A kivitelezés várható
időpontja 2021. második félév - 2022 első félév.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00012, Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó
A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek élettel való megtöltése, a
patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület,
valamint ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozásával. A főpályázó a Budapest
Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben.
A projekt lebonyolítója a BKK. A beruházás összköltsége: 2 300 000 000 Ft. Elnyert
támogatás: 2 300 000 000 Ft. A tervek hatósági engedélyezési eljárása folyamatban van,
jelenleg az érintett területek művelési ágból való kivonása zajlik. A kiviteli tervek
elkészültek, a közbeszerzési eljárás indítása előreláthatólag 2021 második félévében, a
kivitelezés 2022-2023. évben várható.
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
A pályázat célja: tíz street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200
méter hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat
tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%ának erejéig szükséges biztosítani. Önerő: 20 837 073 Ft. A beruházást központi beszerzés
keretében a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
valósítja meg. A Konzorciumi és Együttműködési megállapodásokat mindkét fél aláírta, a
közbeszerzési eljárás előkészítése-indítása folyamatban van. A kivitelezés előreláthatólag
2021 tavaszán indulhat.
Országos Görpark Program
A pályázat célja: gördeszkapálya építése a Sportligetben.
A beruházás tervezői költségbecslése: 124 944 270 Ft. Az elnyert támogatás:
30 000 000 Ft, az önerő: 94 944 270 Ft. A tervek elkészítése a szakmai
szervezetekkel történt egyeztetések után megtörtént. A járványhelyzet miatt
a beruházás megvalósítását 2021. évre halasztotta az Önkormányzat.

Egészséges Budapest Program
A pályázat célja: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest,
Szárnyas u. 3. szám alatt. A támogatás összege: 500 000 000 Ft.
A beruházás előkészítése folyamban van, a kivitelezés határideje 2021. június 30.
A Kőbányai Önkormányzat tervei szerint az Üllői út 128. alatt lévő Felnőtt Orvosi Rendelőt
és az Üllői út 136. szám alatti Gyermek Orvosi Rendelőt a Szárnyas u. 3. sz. alatti
társasházban lévő üres helyiségébe költöztetné át. Az Önkormányzat megbízásából a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészíttette az orvosi rendelő (Szárnyas utca 3.)
kialakításának tanulmánytervét, majd annak elfogadását követően a kiviteli tervét. A
földszinten 5 felnőtt orvosi rendelő, a kör alakú rész földszintjére 4 beteg gyermek
rendelő és az emeleten az egészséges gyermek rendelőhöz kapcsolódó 5 helyiség kerül
kialakításra. A két szint között újonnan kialakított lépcsőház és lift biztosítja majd az
összeköttetést. Az orvosi rendelő kialakítása során a társasház közös tulajdonú
szerkezetein is kell különböző beavatkozásokat végezni, ezek egy része az orvosi rendelő
kialakításának a „következménye”, egy része az orvosi rendelő üzemelésének biztosítása
miatt szükséges, egy részüket pedig esztétikai okokból szükséges elvégezni. A kivitelezési
munkálatok várhatóan 2021 nyaráig lezajlanak.

Felnőtt és Gyermek Háziorvosi Rendelő előtti közterület kialakítása tervezési
munkálatai (1107 Budapest, Szárnyas utca 3.)
A Társasház és az Üllői út közötti közterület a burkolatok felújításával, új növények
telepítésével és a szökőkút felújításával új, kulturált megjelenést kap. A Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
elkészíttette a közterület felújításának a kiviteli tervét. A kivitelezési munkák
közbeszerzési eljárása várhatóan 2021 I. negyedévében elindul.

Látványterv a tervezett állapotról – Orvosi Rendelő Szárnyas u. 3.

KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK
Újhegyi Orvosi Rendelő felújításának előkészítése (Bp. X., Újhegyi stny. 13- 15.,
Újhegyi stny. 12., Újhegyi stny. 16., Sibrik Miklós út 76.)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. elkészíttette az Újhegyi rendelő felújításának tanulmányterveit, majd
annak elfogadását követően megrendelte a kiviteli tervek elkészítését. Az elsődleges
tervezési feladat az Újhegyi sétány 13-15. szám alatt lévő egészségügyi
intézménycsoportban adott számú rendelő kialakítása a teljes értékű korszerűsítéssel
együtt, mind a gyermekorvosi, mind a háziorvosi szinten. A nagyobb területigényt az
Újhegyi sétány 12. és 16. szám alatti helyiségcsoportba átköltöző védőnői és fogászati
rendelő területe biztosítja. A tervezési feladat része a felújítás ideje alatt működő
ideiglenes rendelőintézet kialakítása a Sibrik Miklós utca 76-78. szám alatt található
épületben a szükséges és minimális belső átalakításokkal. A kiviteli tervdokumentáció
leszállítására várhatóan 2020 végén kerül sor.

Látványterv a tervezett állapotról – Orvosi Rendelő Újhegyi sétány 13-15.

Mázsa tér fejlesztése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2016
decemberében
nyújtott
kétmilliárd forint összegű támogatása nyomán az idén befejeződött a
Budapest X. kerület, Mázsa téri
projekt előkészítése, tervezése,
melyet a Kőbányai Vagyonkezelő
Zrt. végzett. A támogatási összeg
elszámolását követően a beruházás átadásra került a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére a megvalósítás érdekében.
A közbeszerzési eljárás elindult.

Virágház projekt az Új köztemetőnél
Az Önkormányzat saját forrásból megvalósuló
beruházása az Új köztemetőnél kialakítandó
Virágház, amelynek megkezdett tervezési
munkálatai az idén is folytatódtak. Jelenleg az
építési engedélyezési eljárás van folyamatban.

Kőbányai Újhegyi Uszoda felújítási munkái I - II. ütem
Az Újhegyi Uszoda I. ütem felújítási munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása 2020.
március 30-án került lezárásra. Az I. ütem felújítási munkái elsősorban a medencetér
felújítását, valamint a pinceszinten a szükséges gépészeti szerelések elvégzését, vízcsatorna és egyéb gépészeti, elektromos felújításokat érintették, továbbá a belső
udvarban került beépítésre az a légkezelő gép, amely az Uszoda megfelelő szellőzéséről
fog gondoskodni.

A II. ütem egyben a befejező ütem is, melynek során az Uszoda összes kiszolgáló helyisége
(irodák, öltözők, vizesblokkok) átalakításra és felújításra kerül. A felújítás során az Uszoda
mozgássérültek részére is megközelíthető lesz. A főbejárati térben teljesen korszerű új
büfé és recepció várja majd a vendégeket, valamint új, a mai technikának megfelelő
beléptető-rendszer és kamerák fognak gondoskodni az odalátogatók biztonságáról. A
beruházás keretében a parkoló, rámpa és a bekötő út is teljes felújítást kap. A II. ütem
kivitelezési munkái a beüzemelést követően várhatóan 2020. november 30-áig készülnek
el, és ezt követően a járványhelyzet függvényében nyitja meg kapuit az uszoda a vendégek
számára.

A Szervátiusz Iskola bővítési munkái
A Szervátiusz Jenő Általános Iskola iskolabővítési munkáira a közbeszerzési eljárás 2020.
év elején indul el. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2020. augusztus 14én került megkötésre. A vállalkozó a felvonulást követően megkezdte a kivitelezési
munkákat. Jelenleg az építést megelőző bontási munkák folynak az épületben és az
épületen kívül, valamint az új épületszintet biztosító szerkezetépítési munkák zajlanak. A
kivitelezés ütemterv szerint folyik, várható befejezése 2021. III. negyedév.

A Mocorgó Óvoda felújításának tervezési munkálatai (Kőbányai út 38.) építési
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése
2018-ban a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és Mocorgó Óvoda összevonásra került. A
megemelkedett gyereklétszám miatt indokolttá vált az intézmény felújítása. A jelenlegi,
korszerűtlen, műszakilag is elavult óvodaépület bontásával új 6 csoportos óvoda
kialakítására a Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
elkészíttette a Mocorgó Óvoda felújításának engedélyezési terveit, majd megrendelte a
kiviteli tervek elkészítését is. A kiviteli tervdokumentáció szállítása 2020. december
végére esedékes. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárása várhatóan 2021 I.
negyedévében elindul.

Látványterv a tervezett állapotról – Mocorgó
Óvoda Kőbányai út 38.

ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK,
KORMÁNY ÁLTAL FINANSZÍROZOTT FEJLESZTÉSEK KŐBÁNYÁN
Opera Műhelyház
Magyarország legnagyobb ipari műemléke,
amelyben
egykor
a
MÁV
Északi
Járműjavítója működött, 30 milliárd
forintból újult meg és váltott funkciót. A
hazai opera és balett új háttérintézményét,
játszóhelyét márciusban adták volna át,
végül augusztusban nyitotta meg kapuit.

Elkészült az új szakrendelő épülete a Bajcsy-Zsilinszky Kórház területén
Az ötszintes épület az eddig használt,
leromlott állapotú épületet váltja majd ki. A
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
a X. és a XVII. kerület, valamint Monor és
Gyömrő lakosait látja el, évente kétmillió
beteg fordul meg az intézményben. Az új
szakrendelő és egészségház az Egészséges
Budapest Program keretében épül, a
kormány
által
nemzetgazdaságilag
kiemeltnek minősített beruházásra közel
3,9 milliárd forintot költöttek. Az új épület
pinceszintjén egy mélygarázs is megépült 50
autó számára elegendő férőhellyel.

Közlekedési Múzeum
A Kormány májusban döntött arról, hogy
biztosítja a forrást a Közlekedési Múzeum
további tervezéséhez és építéséhez.
Ez a beruházás nemcsak múzeumépítés,
hanem átfogó városfejlesztés is, új
zöldterületekkel, gyalogos kapcsolatokkal,
tömegközlekedési fejlesztésekkel, melyek
eredményeként óriási barnamezős területen
teljesen új kulturális központ alakul majd ki
Kőbányán, csatlakozva az Opera már elkészült
gyönyörű új műhelyházához. A tervezési
munka nemcsak a múzeumépületre, hanem a környező parkra, az új állandó kiállításra, a

Múzeum melletti új vasúti megállóra, közúti kapcsolatokra, új nosztalgiavillamosok
számára készülő végállomásra és a környező kisebb épületek felújítására is kiterjed.

Kőbánya felső vasútállomást érintő fejlesztés
Várhatóan jövő márciusban
kezdődik a harmadik vágány
építése Kőbánya felső és a
Keleti pályaudvar között. A
Pongrác úti vasúti hidat, a
Keleti
pályaudvar
–
Ferencváros
vasútvonal
vágányai felett, valamint a
Könyves Kálmán körút bal
pályája felett átívelő hidat
felújítják, a jobb pálya felettit
pedig kicserélik. A Kőbánya
felsőt és a Keleti pályaudvart összekötő új vágány három kilométer hosszú lesz.

Nagyjából 2,5 kilométeren
fektetnek le hozzá új
síneket,
továbbá
korszerűsítik
a
felső
vezetéket, a biztosító- és
távközlési berendezéseket,
valamint több mint egy
kilométer hosszan kiépítik a
térvilágítást. A beruházás
előre
láthatóan
2022
áprilisára készül el.

Galvani-híd
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020.
február 27-i ülésén döntött a Galvani híd
támogatása mellett.
Az Új Duna-híd közvetlen összeköttetést
teremt Újbuda és Csepel, Ferencváros,
valamint Kispest és Kőbánya között. A
kerületek között jelentősen csökkenő utazási
idő lehetővé teszi, hogy az érintett
településrészek
lakói
számára
valós
alternatíva legyen a másik kerületben
dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni.
Új kongresszusi központ a Hungexpo területén
Az
üzleti
turizmus
fejlesztésének
jegyében, állami beruházás keretében
korszerűsítik és bővítik a Hungexpot – öt
csarnokot felújítanak, két új pavilon, egy
fogadóépület és egy kongresszusi központ
is épül. A projekt legfontosabb eleme a
városból már hosszú évek óta iszonyúan
hiányzó és számtalan helyszínre tervezett
kongresszusi központ. A három szintes

korszerű kongresszusi központban 1000
nm-es előcsarnok fogadja a látogatókat az
Albertirsai út felől. Az épületben helyet kap
majd egy 2000 fős plenáris terem, valamint
24 kisebb szekcióterem. Az auditórium a
legmodernebb, süllyeszthető Gala ülésrendszerrel lesz felszerelve, amely lehetővé
teszi, hogy a termet nagyon rövid idő alatt
átalakíthassák az igényeknek megfelelően.
Emellett helyet kap a termekben a jelenleg elérhető legkorszerűbb audiovizuális
rendszer.
A komplexum első nagy nemzetközi
eseménye a 2021 szeptemberére
halasztott
Eucharisztikus
világkongresszus lesz, amelyre a tervek
szerint 15 ezer vendéget várnak.
(Forrás: https://hungexpo.hu/locations/new-congress-centre-in-hall-c-2/)

KÖZVILÁGÍTÁS, JÁRDA, BELSŐ UTAK ÉS PARKOLÓFELÚJÍTÁS
Közvilágítás-fejlesztés

Az elmúlt években sikeresen működő program,
amely lakossági, rendőrségi, közútkezelői igény
alapján valósult meg, idén is folytatódott, így a
Lenfonó utca 6-tól a Sibrik Miklós úti buszmegállóig
tartó járdaszakasz, a Harmat és Tavas utca
kereszteződése melletti, valamint az Agyagfejtő utca
6-12. épületek mögötti új parkolók kaptak a
közbiztonság
javításához
és
az
éjszakai
közlekedéshez a mai kornak megfelelő korszerű közvilágítást.
Karácsonyi díszkivilágítás
Idén már 10. éve annak, hogy Advent első vasárnapjától
Vízkeresztig minden este felgyulladnak az ünnepi fények
kerületünk frekventált területein. Ezek a területek
folyamatosan növekedtek. 2019 decemberében az Újhegyi
sétányon a Mádi utca és a Harmat utca közötti szakasszal
bővült a díszvilágítással érintett területek köre. Idén pedig
már a felújított Újhegyi sétány kapott teljes hosszban
ünnepi megvilágítást, a Kőrösi Csoma Sándor sétányon
pedig megújult a díszkivilágítás.
Járdafelújítási program
Az idei évben is folytatódott a rossz állapotú járdák felújítása.
Ennek során a Harmat utcában a Sibrik Miklós úti
buszmegállónál és a Gitár és a Téglavető utca között a páros
oldalon, a Keresztúri út páros oldalon a Vízimalom utca és a
Halas utca között, az Alkér utcában az Óhegy és a Száraz utcák
között a páros oldalon, a Zsombék utcában a Maglódi út és a
Takarék utca között, a Tavas utcában a Bányató utca és a
Sütöde utcai parkoló között, a Kolozsvári utca egy rövid
szakaszán, Kőbánya központjában pedig a Kőrösi Kulturális
Központ körül 4 szakaszon újítottuk fel az elhasználódott,
töredezett járdák összességében több mint 1 km hosszon. A
járdák melletti elhanyagolt vagy vízelvezetési problémát okozó
zöldterületek is rendezésre kerültek a munkavégzés keretében.

A Continental Kft. településrendezési hozzájárulása
A Continental Automotive Hungary Kft. 2018 végén a Kőbányai Önkormányzattal kötött
Településrendezési szerződés alapján 250 000 eurós fejlesztési támogatást biztosított a
Kőbánya Kertváros részére, melynek terhére már elkészült a térfigyelő rendszer
kiépítése. A Bársonyvirág utcai játszótér mellé konténerillemhely telepítése, valamint
több szakaszon járdafelújítás valósul meg még az idén. A járdafelújítás keretében a

Bársonyvirág utca páros oldalán a Jászberényi és a Hárslevelű utca közti szakasz, a
páratlan oldalon a Hárslevelű és a Zöldpálya utca közötti szakasz újul meg. A Dombhát
utca páros oldalán két szakasz, a Borsika utca páros oldalán szintén két szakasz járdája
kap új burkolatot. A Köszméte utca páros oldalán a Zöldpálya és a Magyarfalu utca közti
szakasz, a páratlan oldalon a Hárslevelű és a Zöldpálya utcák közti járdaszakasz fog
megújulni – amennyiben az időjárás engedi – november végére.

Agyagfejtő utca 18-20. előtti parkoló kialakítása
Az Újhegyi közösségi ház mögött, a parkolósziget Sibrik Miklós út felőli felén alakítottunk
ki parkolókat, összesen mintegy 300 m2-en. A parkolók kialakításához egyetlen fa sem
került kivágásra, sőt még 5 darabot ültettünk annak érdekében, hogy minden 4 új
parkolóhoz biztosított legyen az előírás szerinti 1-1 fa. Az új parkolók aszfaltburkolatot
kaptak. A végleges állapotban 22 új parkoló áll a lakosság rendelkezésére. A parkolóban a
forgalomtechnikai felfestések is elkészültek.

Faültetés
2019-től az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó
fakivágási engedélyek kapcsán szükséges fapótlásokat a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. 2019-ben összesen 90
darab, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett típusú fát
ültettek el a kijelölt helyekre november végéig. A
szakemberek a városi körülményeket tűrő fajtákat
választottak, ezért az ültetett fák háromnegyedét a juhar
és a gömbjuhar fák jelentették. Az idei ültetés jelenleg
előkészítés alatt áll, de az már most tudható, hogy közel 40
fával fog gazdagodni a kerület közterülete.

Óhegy park alatti pince
Akik az Óhegy parkban megfordultak
a nyár elején, azok láthatták, hogy az
ún. katlan mellett több helyen is
lyukat
fúrtak,
majd
csöveket
helyeztek el bennük. A 22-23 m
mélységű, 300 mm átmérőjű „lyukak”
létrehozása annak érdekében történt,
hogy a földalatti üregrendszerben a 2020. évre tervezett munkák elvégzésre
kerülhessenek. Ezeken a nyílásokon keresztül történt meg az Óhegy parki üregrendszer
tömedékelése. A tömedékeléssel teljesen kizártuk annak lehetőségét, hogy a vágat felett a
felszínen balesetet okozó mozgás, beszakadás jöjjön létre.

Forgalomtechnikai feladatok
Ebben az évben a korában megkezdett Vaspálya utca – Kőér
utca – Óhegy utca – Kápolna utca által határolt területen történő
egyirányúsítások kerültek felülvizsgálatra és végleges
kialakításra. Az Ihász utca a Mongol utcától a Gergely utca felé,
a Kelemen utca a Gergely utcától a Mongol utca felé lett
egyirányú, mellyel mindkét utca teljes hosszban egyirányúvá
vált a megjelölt irányokba. Ezek mellett az Örmény utcában és a
Fokos utcában kerültek kialakításra a szabályos parkolás
feltételei. A Kékvirág utcában a gyermekek és az ott lakók
védelme érdekében forgalomcsillapító bordák kerültek kialakításra.

Megújult a Bányató utca
A Kőbányai Önkormányzat éveken át tartó
kezdeményezésére a Főváros 2019-re elkészült a
Bányató utca, Jászberényi úti szervizút, Harmat utca,
Mádi utca, Pongrác út és Tavas utca felújításának
tervezésével. Ennek eredményeként a munka 2020
júliusának második felében kezdődött el, és
szeptember 24-éig tartott. A beruházás során az
útpálya mellett a járdákat is korszerűsítették.

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS
Az intézmények nyári karbantartására – a 2020 tavaszán kihirdetett veszélyhelyzet
miatti bezárások okán – az idén május hónapban került sor, összesen 86 millió
forint összegben.
Apró Csodák Bölcsőde – 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.
A bö lcső dé ben a belső udvaron nyitott moslé ktá roló
kialakı́tá sa való sult meg, amely biztosı́tja az é telmaradé k
szakszerű bb tá rolá sá t.

Fecskefészek Bölcsőde – 1106 Budapest, Gépmadár utca 5.
A bö lcső dé ben a felnő ttek
ré szé re kialakı́tott ö ltö ző k
karbantartá si
munká i,
tisztasá gi festé se é s az illemhelyek oldalfalainak burkolá si
munká i tö rté ntek.
Manóvár Bölcsőde – 1106 Budapest, Vaspálya utca 8-10.
Az utcai zajvé dő fal javı́tá si munká i kerü ltek elvé gzé sre.

Aprók Háza Óvoda telephely – 1108 Budapest Újhegyi
sétány 1-3.
A telephelyen a lapostető szigetelé scseré je való sult meg é s ú j vı́zszigetelé s kerü lt
beé pı́té sre.

Aprók Háza Óvoda – 1108 Budapest Újhegyi sétány 5-7.
Az emeleti konyha karbantartá si munká latai é s a padló burkolat cseré je való sult meg.

Bóbita Óvoda – 1102 Budapest Halom utca 7/b
Az ó voda mosó konyhá já ban burkolatcsere é s tisztasá gi festé s tö rté nt. A jú nius 2-ai
cső tö ré st kö vető en az á lmennyezet á tvizsgá lá sá t kö vető en a nagy felü leten szü ksé gessé
vá ló vakolatjavı́tá si munká latok, majd ezt kö vető en a fö ldszinti é s emeleti konyhá ban
tisztasá gi festé s tö rté nt.
Gépmadár Óvoda – 1106 Budapest, Gépmadár utca 15.
Ké t csoportszobá ban ú j PVC burkolat elhelyezé se tö rté nt meg.

Gesztenye Óvoda – 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Az emeleten az autista csoportszoba é s az á tadó szoba
padló burkolatá nak cseré je fejező dö tt be.

Gyermekek Háza Óvoda – 1103 Budapest, Kada utca 27-29.
A pincé ben levő foglalkoztató szoba injektá lá ssal tö rté nő szigetelé se, ú j lé legző ,
pá raá teresztő vakolattal tö rté nő ellá tá sá ra kerü lt sor, valamint a pincei lé pcső é s
padló burkolat ú jult meg.
Hárslevelű Óvoda – 1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.
Az ó voda fő bejá rata elő tt a vı́zgyű jtő folyó ka cseré je való sult meg a ré gi elbontá sa utá n, ú j
elő regyá rtott folyó ka elhelyezé sé vel.

Kékvirág Óvoda – 1107 Budapest, Kékvirág utca 5.
Az ó voda emeleti aulá já ban é s egy csoportszobá ban tisztasá gi festé s tö rté nt, tová bbá az
udvaron egy zö ldhulladé ktá roló kialakı́tá sa é s a fahá zak alapozá sa való sult meg.
Kiskakas Óvoda – 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.
Az ó voda udvará n az ivó kutak cseré jé re kerü lt sor.

Mocorgó Óvoda – 1101 Budapest, Kőbányai út 30.
Az ó vodai csoportok elhelyezé se miatt az ó vodá ban ú j csoportszoba kialakı́tá sa való sult
meg.
Zsivaj Óvoda – 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.
Az ó vodá ban vé gzett karbantartá si munká k elvé gzé sé vel az ó vodai
dolgozó k ö ltö ző je komfortosabbá vá lt.

Köszi Uszoda – 1105 Budapest, Előd utca 1.
Az uszoda tetejé n lé vő gé pé szeti berendezé sek kö ré zajvé dő fal
kerü lt beé pı́té sre.

Komplex Óvoda és Általános Iskola – 1107 Budapest, Gém utca 5-7.
Az iskola konyhá já ban a fekete mosogató karbantartá sa, a padló - é s oldalfalburkolat
cseré je tö rté nt, tisztasá gi festé ssel.

Újhegyi rendelő – Budapest Újhegyi sétány 13-15.
A rendelő ben a gyors hideg- é s melegvı́z elé ré sé hez cirkulá ció s vezeté krendszer é s
szivattyú é pı́té se tö rté nt.

Gyermek Fogászati Rendelő – Budapest, Kőbányai út 47.
A rendelő ben a vizes falak karbantartá si munká i való sultak meg, ezzel ú j lé legző vakolatot
kaptak a felü letek.

Védőnői Szolgálat - Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51.
Az inté zmé nyben az iratok tá rolá sá ra egy ú j helyisé g kerü lt kialakı́tá sra gipszkartonfallal
tö rté nő levá lasztá ssal, majd ké t irodá ban é s a mosdó ban tisztasá gi festé s tö rté nt.
***

Napsugár Bölcsőde – 1104 Budapest, Mádi utca 125-127.
A bö lcső dé ben a lapostető szigetelé sé nek cseré je való sult meg
47 389 000 Ft ö sszegben.

Szivárvány Bölcsőde – 1106 Budapest, Maglódi út 29.
A bö lcső dé ben az emeleti vizesblokk karbantartá sá n, a burkolatok é s a szaniterek cseré jé n tú l tisztasá gi festé st tö rté nt,
ö sszesen 2 442 000 Ft ö sszegben.

Az intézmények korszerű és gazdaságos működése érdekében a kazánházakban
zárt égésterű kondenzációs kazánok beépítése történt meg az alábbi
intézményekben a hozzájuk szükséges kéményekkel, illetve más gépészeti
berendezésekkel együtt, összesen 30 millió forint összegben:
Gesztenye OÓ voda – 1106 Budapest, Magló di ú t 8.
Gyermekek Há za OÓ voda – 1103 Budapest, Kada utca 27-29.
Bá rka Kő bá nyai Humá nszolgá ltató Kö zpont – 1105 Budapest, Ihá sz utca 26.
MAÁ V-telep Orvosi Rendelő – Hungá ria krt. 1-3. 39. é p.
Pongrá c Orvosi Rendelő – Budapest, Salgó tarjá ni ú t 47.
Borostyá n Idő sek Klubja – Budapest, Keresztú ri ú t 6.

A lámpacsere program keretében az alábbi intézményekben az elavult lámpatestek
belső világítóelemét LED-es takarékos világítóelemekre cserélték, összesen 8 millió
forint összegben:
Gyermeksziget Bö lcső de/Csodafa OÓ voda – 1108 Budapest, UÚjhegyi sé tá ny 15-17.
Manó vá r Bö lcső de/Rece-Fice OÓ voda – 1103 Budapest, Vaspá lya utca 8-10.
Bó bita OÓ voda – 1102 Budapest, Halom utca 7/b
Kiskakas OÓ voda – 1104 Budapest, Má di utca 86-94.

Az energiatakarékos üzemeltetéséhez szükséges tervezések valósultak meg az idén
az alábbi intézményekben:
Gyermeksziget Bö lcső de/Csodafa OÓ voda – 1108 Budapest, UÚjhegyi sé tá ny 15-17.
(Fű té s- é s melegvı́zrendszer korszerű sı́té sé hez kiviteli tervdokumentá ció )
Gesztenye OÓ voda – 1106 Budapest, Magló di ú t 8. (Lapostető felú jı́tá si
tervdokumentá ció )
Fecskefé szek Bö lcső de – 1106 Budapest, Gé pmadá r utca 5. (Fő ző konyha-felú jı́tá s
kiviteli tervdokumentá ció mó dosı́tá sa)
Gyö ngyike Bö lcső de/Gyö ngyike OÁ voda/GYAÁ O – 1101 Budapest, Salgó tarjá ni ú t
(Fű té s- é s melegvı́zrendszer korszerű sı́té sé hez kiviteli tervdokumentá ció )
Apraja Falva Bö lcső de – 1106 Budapest, Gé pmadá r utca 5. (Fő ző konyha-felú jı́tá s
kiviteli tervdokumentá ció )

HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA
Csősztorony tetőterasz felújítása
A Csősztorony tetőteraszának felújítása során a födém új burkolatot kapott, ezzel a
műemléki épület állagromlását megakadályoztuk. A Csősztorony melléképületének
Harmat utca felőli megsüllyedt homlokzati fala is kijavításra került.
Kolozsvári utca 29-31. szám alatt nyílászárók cseréje
A nyitott függőfolyosókon lévő beltéri folyosókhoz való bejárati ajtók cseréje történt a
műszakilag megfelelő, kültéri, öt ponton záródó hőszigetelt bejárati ajtókra.
A Kada utca 149. szám alatti épület függőfolyosójának
teljes felújítására került sor.

A Mádi utca 126. szám alatti épület függőfolyosója és a
lépcső is teljes hosszában elbontásra került, majd újra
épült a teljes szerkezet.

Maglódi út 49-51. szám alatt zárt erkélyek felújítása
A műemléképület zárt erkélyeinek bádogos, valamint fából
készült szerkezetei kerültek javításra.

S1 felújítási munkák
A Halom utca 42. szám alatt az állandó
csőtörések miatt szükségessé vált a
víznyomócső cseréje a telep területén.
Ennek a második üteme fejeződött be
2020. I. negyedévében.
Az „S1” területen elhelyezkedő 36-os
raktárépület tetőszigetelése történt meg. A Halom utca 42. szám
alatti épületek Ászok utca felőli kerítésének teljes felújítására
került sor az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében.
Vízvételi hely kiépítése a KŐKERT részére
A Bánya utca 35. szám alatti pincelejáratnál, a pincerendszerben
a kutakban felgyülemlő talajvíz hasznosítása céljából vízvételi
helyet építettünk ki felszíni csatlakozással, a KŐKERT Kft. részére
a víztakarékosság elősegítése céljából.
Harmat utca 5. szám alatt a balesetveszélyes udvari tárolók
elbontása történt meg.

LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA
2019. évből az idei évre áthúzódóan 24 lakás
felújítása teljesült. Ebből a Hős utca 15. kiürítése
miatt 5, a Bihari utca 8/c-ből való kiköltöztetés
miatt 2, a Gyömrői út 88. épület kiürítése miatt 2,
valamint egyéb okok miatt még további 15 lakás
került teljes körű felújításra.
Az idei évben még további 6 lakás felújítását
kezdtük meg, amelyek befejezése 2020. IV.
negyedévben, illetve 2021. I. negyed-évben
várható.
Az
elkészült
felújítások során külső-belső nyílászárócsere történt, a
lakások burkolata, gépészeti vezetékei, elektromos
hálózata került felújításra, szaniterek és a berendezési
tárgyak is megújultak, valamint a lakások teljes festést
kaptak. Ahol szükséges volt az utólagos vízszigetelés is
elkészült.

A Hölgy utca 21. szám alatti lakóépületben lévő bérlők különszolgáltatási díjat fizetnek
a gázkészülékek karbantartására. A 16 lakás korszerűtlen, nyílt égésterű
gázkészülékeinek cseréje történt meg korszerű zárt égésterű, biztonságos kombi cirkó
készülékekre, a szükséges kéménybéleléssel együtt.
A Halom utca 9/b alatti lakóépületnél az udvari csatorna felújítása a csatornaszakaszok
és az aknák, illetve a bekötővezeték cseréjével történt meg. A munkák elvégzése után az
udvari viacolor burkolat is helyreállításra került.

A Bánya utca 10. szám alatti lakóépület pincéiben gázszivárgás miatt a méretlen
gázvezeték cseréje vált szükségessé, továbbá mind a 14 lakásban a szabványos
gázszerelési munkákat el kellett végezni gázterv készítésével, GÁZMEO-val együtt.
***

Rendezett zöldsávok Kőbányán
Idén először külön keretet biztosított az
Önkormányzat a fasori zöldsávok
rendezésére, mert ezekre az évek során
az esőzések felhordták a talajt, ezzel
púpok alakultak ki.
Volt, ahol sövényt vagy fát kellett
ültetni, egyes területeken pedig
füvesítettek, miután a zöldet a
felparkoló autók kikoptatták.

Egyenként azonban ezek mind kis munkáknak számítanak, külön-külön nehézkes a
kezelésük, ezért döntött úgy a kerület vezetése, hogy idén egy olyan, több mint 10 millió
forintos keretet biztosít, amelyből egyszerre több helyszínen elvégezhető a nemcsak az út
esztétikai értékét növelő, hanem a járdák vízelvezetését is javító zöldsáv rendezése.
Megszűntek a talajfelrakódások például a Mádi utcában a Kada utcától a Kőrösi Csoma
Sándor út felé, új sövény került a Gitár utcai körforgalom elé, továbbá füvesítés, egy
kiszáradt fa pótlása és sövénytelepítés történt a Harmat utca elején lévő patikánál.

A keretből továbbá a lakossági jelzések, kérések teljesítésére is sor került: 18 csemetét
ültettek több helyszínen a lakók igényeinek eleget téve. Idén a kerület forgalmasabb
területei újultak meg, de a terv az, hogy a zöldsávok rendbetétele jövőre is ütemezetten
folytatódik. A zöldsávok rendben tartása egyébként az ingatlantulajdonosok feladata,
éppen ezért a kerület vezetése abban bízik, hogy az immár rendezett területek
megóvására ezután a lakók is jobban odafigyelnek.

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. lakossági bejelentésekre szolgáló,
ingyenesen hívható zöldszáma:
+36 80 565 378, e-mail címe: bejelentes@kokertkft.hu.

KULTÚRA ÉS SPORT
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbánya kulturális életének
egyik legfőbb szervezője.
Évről évre megvalósítja az Önkormányzat által
szervezett fesztiválokat, mint a Halmajális, a Szent László
Napok, a Blues fesztivál, amelyek elmaradhatatlan
rendezvényei Kőbánya életének.

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, Füzér u. 32.) 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)
A Kocsis Sándor Sportközpont feladata a
kerület sportéletének szervezése. Törekvésük
egy olyan rendszer működtetése, amelyben az
óvodás kortól a nyugdíjas korig mindenki
számára lehetőség nyílik 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.

Az ellátandó feladataik érintik a diáksportot, a versenysportot, a lakosság
szabadidősportját, valamint a fogyatékkal élők és időskorúak részére biztosítandó
sportolási lehetőségek, programok biztosítását. A „Mozdulj Kőbánya” 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 szolgálja ki a
lakosság, az egyesületek, valamint az oktatási intézmények igényeit.

A Sportközponthoz tartozó Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út
13.).
Az intézményről bővebb információ a www.kobanyasport.hu oldalon található.
KULTURA, SPORT- ÉS EGYÉB PROGRAMOK
15 éves a Tutta Forza Zenekar
Az ember életében az óév búcsúztatása és az új
esztendő köszöntése különleges eseménynek
számít. A Tutta Forza Zenekar 2020-ban
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, a
gálakoncertek tekintetében is jubilált, hiszen a
tizedik újévi hangversenyt rendezték meg a
Kőrösi Kulturális Központban.
Kőbányai Kerékpáros Fórum
Konstruktív együttgondolkodás és kiemelkedő
érdeklődés jellemezte a 2020. január 27-én első
alkalommal megrendezett Kőbányai Kerékpáros
Fórumot. A fórum célja, hogy a lakosság tájékoztatást
kapjon a kerületet érintő fejlesztésekről, illetve a
kerületi döntéshozók első kézből értesüljenek a
lakosság igényeiről kerékpározást érintő témában.
Kőbányai Jeges Nap
A Mozdulj Kőbánya! 2020 nyitó rendezvényére,
bemutatókkal, szabad korcsolyázási lehetőséggel
februárban még sor kerülhetett, de a későbbi
programokra sajnos már nem.

Kőbánya legfinomabb sütije
A Kőbányai Önkormányzat idén is farsangi
mulatsággal
egybekötött
süteménykészítő
pályázatot hirdetett nyugdíjasok részére. A
versenyen
minden
kőbányai
lakcímmel
rendelkező nyugdíjas személy indulhatott, aki
nem foglalkozik hivatásszerűen a sütéssel, és
kedvet
érez
kreativitása,
cukrásztudása
megmérettetéséhez. Különleges süti nyerte az idei
farsangi megmérettetést: a krémsajtos fahéjas csiga.
Játék a színekkel, fénnyel

Augusztus 20-ig varázslatos nyáresti hangulat,
lampionkiállítás fogadta a Csősztoronyba látogatókat.
A Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesületének (a
továbbiakban: KKIE) tagjai a Szent László Napokra
tervezték a fényünnepet, ám ez a járványhelyzet miatt
nem valósulhatott meg. Közben a Csősztorony kinyílt,
így jött az ötlet a szabadtéri eseményre.
„Arra gondoltunk, hogy a művészeink sem tudtak
találkozni, majd fél évig, vagyis február óta és hiányzott
már a közösség. Korábban havonta találkoztunk, jó most újra együtt lenni” - mesélte Gál
Magdolna festőművész, a KKIE elnökségi tagja. „Megindító arra gondolni, hogy ebben a
sötét időszakban, amit a világjárvány teremtett, Önök otthon lámpásokat festegettek,
aztán ahogy lehetett, elhozták ide, Kőbánya
„tetejére”, a címerépületünkbe, és fényt
gyújtottak az éjszakába.” – mondta a
kiállítást megnyitva Földényi Krisztina, a
Kőbányai
Helytörténeti
Gyűjtemény
munkatársa, aki azzal zárta beszédét, nem
tudhatjuk, hogy ahogy Kínában, úgy
Kőbányán is szerencsét és hosszú életet
hoznak-e a lampionok, de az biztos, hogy egy
kis fényt, melegséget, békét üzennek
nekünk.
Táborozási támogatás
Hálás köszönet dr. György István államtitkár
úrnak, aki az „Adjunk a húroknak...” jótékonysági
gitárestje bevételéből az idén is támogatta a
kőbányai gyermekek nyári táborozását. Pályázat
keretében mintegy 130 kerületi fiatal részesült
fejenként
15
ezer
forintos
táborozási
hozzájárulásban.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KŐBÁNYÁN

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.
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 részletes programokról és eseményekről – a kép forrását
is jelentő – https://www.facebook.com/KisPongracKozossegiHaz
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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 kereté ben a sajá t otthonukban é lő , tizennyolcadik é leté vü ket betö ltö tt,
egé szsé gi á llapotuk vagy idő s koruk miatt szociá lis é s mentá lis tá mogatá sra szoruló ,
ö nmaguk ellá tá sá ra ré szben ké pes kő bá nyai illeté kessé gű szemé lyek ré szé re kulturá lt
lehető sé get biztosı́tanak a napkö zbeni tartó zkodá sra, a szabadidő hasznos, tartalmas
eltö lté sé re, tá rsas kapcsolatok kialakı́tá sá ra é s á polá sá ra, valamint mentálhigiéniás
gondozást, szociális és hivatalos ügyintézésben segítséget nyújtanak a klubtagok részére.

A tagok alapvető higié niai szü ksé gleteiknek kielé gı́té sé re a szemé lyi higié né biztosítása
érdekében tisztálkodásra, valamint a ruházat és textília mosására is lehetőség nyílik.
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 Gyermekek Átmeneti Otthonában (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) a 12
férőhelyen felül lehetőség van egy szülő gyermekkel történő elhelyezésére is.

A 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 házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a gyermekek napközbeni ellátása kivételével a
szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

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

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.

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.
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.

Az 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.
Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek
az ápolását, gondozását látják 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 183as telefonszámon a 106-os melléken lehet minden hónap 28. napjáig, munkanapokon 8.30
és 13.00 óra között.

DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKEK KŐBÁNYÁN
Életmentő pontok Kőbányán és határán
Árkád Bevásárlóközpont
Biztonsági Szolgálat, Diszpécseri Iroda
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Kőrösi Irodaház Porta
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út
53-55.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

FTC népligeti intézményei
FTC-MVM Sportközpont, Futófolyosó
1101 Budapest, Vajda Péter utca 6.
FTC Székház, Porta
1101 Budapest, Vajda Péter utca 6. és
Vajda Péter utca 7.

Robert Bosch Kft.
Főporta
1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Bihari Irodaház
Recepció
1107 Budapest, Zágrábi utca 1.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Elek Gyula Aréna
1101 Budapest, Kismartoni út 4.
Kocsis Sándor Sportközpont
Paralimpiai Csarnok
1107 Budapest, Bihari utca 23.
Hozzáférhetőség: 7-22 óráig.
Kocsis Sándor Sportközpont
Iroda
1105 Budapest, Ihász utca 24.
Hozzáférhetőség: 7-22 óráig.

KÖKI Terminál
I. emeleti Egészségügyi Szolgálat
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Parkolásüzemeltetési Iroda
1106 Budapest, Gépmadár utca 2-8.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Információs pult
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Hozzáférhetőség programoktól függően:
8-20 óráig.

Morgan Hungary Kft.
Porta
1106 Budapest, Csillagvirág utca 7.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Szivárvány Idősek Otthona
Porta
1108 Budapest, Sütöde utca 4.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Újhegyi háziorvosi orvosi rendelő
Emeleti kartonozó
1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15.
Hozzáférhetőség: rendelési időben,
minden hétköznap 8-20 óráig.
X. kerületi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
1105 Budapest, Martinovics tér 12.
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

X. Kerületi Kormányablak
1102 Budapest, Havas Ignác utca 1.
Hozzáférhetőség: nyitvatartási időben
Yorkshire Fittings Gyártó Kft.
Porta
1106 Budapest, Maglódi út 16/d
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig.

Zsivaj utcai háziorvosi rendelő
Porta
Zsivaj utca 2.
Hozzáférhetőség: rendelési időben.

VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMA ALATT TETT INTÉZKEDÉSEK 2020 TAVASZÁN
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett
ki. A Kőbányai Önkormányzat számos intézkedéssel igyekezett csökkenteni a
veszélyhelyzet ideje alatt fellépő szociális, egészségügyi és egyéb problémákat, ezzel is
támogatva Kőbánya lakosságát a rendkívüli időszak terheinek csökkentésében.
Az Önkormányzat a honlapján folyamatos tájékoztatást nyújtott a lakosságot érintő
információkról, valamint az intézkedéseiről. Kérdés esetén a hivatal@kobanya.hu e-mail
címen, továbbá a 06 80 205 271-es vagy a 06 80 202 435-ös éjjel-nappal ingyenesen
hívható zöldszámokon kaphattak tájékoztatást az érdeklődők.
A veszélyhelyzettel összefüggésben alkalmazandó egyes szabályokról polgármester úr
három önkormányzati rendeletet hozott. Ezekben a következők kerültek szabályozásra:
- a 2020. február 1-je után és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró bérleti szerződések - a
bérlő ellenkező nyilatkozata hiányában - a veszélyhelyzet megszűnésétől számított
90 nappal történő meghosszabbítása,
- a veszélyhelyzet ideje alatt megszűnő rendszeresen folyósított szociális támogatások
továbbfolyósítása,
- az önkormányzati kitüntetések adományozásáról szóló szabályok módosítása (a
javaslattételi határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap; a kitüntetések
átadásának időpontja eltérhet a Szent László napi rendezvénytől),
- a közösségi együttélés kivételes szabályai (üzletek előtti közterület fertőtlenítése, 65.
életévet betöltött személyek piaclátogatása),
- közhasználatú játszótér, kültéri sportterület, közterületű játék, zárt kutyafuttató
területén történő maszkhasználat.
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal és az intézmények azon munkatársai számára, akiknek
az otthoni munkavégzés feltételei adottak voltak, lehetőségük volt a home office-ban való
munkavégzésre. A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetelt, a
kérelmek benyújtása postai és elektronikus úton, továbbá az Ügyfélközpont előterébe
kihelyezett gyűjtődobozon keresztül történt. A személyes megjelenésre kizárólag abban
az esetben volt lehetőség - előre egyeztetett időpontban -, ha ezt jogszabály kötelezővé
teszi. A Hivatal Újhegyi Ügyfélszolgálata zárva tartott. Az Ügyfélszolgálat által biztosított
formanyomtatványok az épület előterében elérhetőek voltak.
A koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett korosztály számára az
Önkormányzat a bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, kutyasétáltatásban és meleg ebéd
kiszállításában segítséget biztosított, melyet a 06 1 4338-364-es telefonszámon vagy a
segitseg@kobanya.hu e-mail címen lehetett megigényelni. Ezt a feladatot önkéntes
segítők látták el, erre a feladatra az onkentes@kobanya.hu e-mail címre eljuttatott
elektronikus űrlapon lehetett jelentkezni. A kerületben összesen 349 fő ellátást igénylő és
333 önkéntes segítő jelentkezett. Az önkéntesek regisztrálása már a veszélyhelyzet
kezdetén, 2020. március 17-étől megkezdődött, és június 2. napjáig működtettük a
rendszert.
Az önkéntes segítők közül 142 fő a lakosság köréből, 191 fő az intézményhálózatból
jelentkezett. Az óvodák és bölcsődék folyamatos megnyitásával az intézményekből érkező
önkéntesek száma május végére erősen lecsökkent, ami egy intenzívebb feladatszervezést
igényelt az idősek ellátásának megszervezésében.

Az önkéntes segítséget igénybe vevők 2020. április 14. - május 29. közötti időszakban 830
Ft/adag áron házhozszállítással napi egyszeri meleg étkezést igényelhettek. Az ebédet a
Kőbányai Manóvár Bölcsőde konyháján készítették el, és az önkéntesek a kerület három
pontjáról - Kőbányai Manóvár Bölcsőde, Pongrác Idősek Klubja és Újhegyi Közösségi Ház
- vitték ki az idősek részére. Az étkezés biztosítását a központban kezdtük megszervezni,
majd folyamatosan ezt terjesztettük ki Kőbánya újabb területeire, felkészülve arra, hogy
a kerület egész területén biztosított legyen ez a szolgáltatás. Ezen időszak alatt az
Önkormányzat 962 adag meleg ételt nyújtott 154 intézményi önkéntes bevonásával.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a
veszélyhelyzet ideje alatt is biztosította az Önkormányzat a napi egyszeri ingyenes
étkezést, az egyedileg csomagolt ételt a Kőbányai Szent László Általános Iskolából
vihették el az igénylők. A veszélyhelyzet ideje alatt összesen 3930 adag meleg ételt
biztosítottunk a rászoruló gyermekek részére.
Mindkét étkezésre telefonon lehetett jelentkezni a 06 1 4338 336-os és 06 1 4338 342-es
telefonszámokon.

A Kőbányai Önkormányzat polgármestere a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában
működő bölcsődékben 2020. március 16-ától, az óvodákban 2020. március 17-étől, a
Kőbánya közigazgatási területén működő egyéb fenntartású bölcsődékben és óvodákban
2020. március 23-ától rendkívüli szünetet rendelt el. Az intézményeink ügyeleti rendben
történő megnyitására 2020. április 30. napjával került sor. Az óvodákat és a bölcsődéket
a létszám- és területi igények alapján folyamatosan indítottuk el. Jogszabály alapján egy
csoportban 5 fő elhelyezésére volt lehetőség, az első napokban négy óvodában és egy
bölcsődében 42 gyermeket fogadtak, május végére ez a szám jelentősen megemelkedett,
az utolsó héten volt olyan nap, amikor a 13 óvodában és az 5 bölcsődében 238 gyermeket
fogadtak.
Az intézményekben ezen időszakra vonatkozóan a gyermekek fogadására, szülőkkel való
találkozásra külön eljárásrendet dolgoztak ki.
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ közösségi házainak működése szünetelt, a
többi szervezeti egysége a rendszeresen frissülő módszertani útmutatók alapján végezte
a tevékenységét.
Az idősek nappali ellátását biztosító intézmények a veszélyhelyzet alatt nem működtek. A
korlátozás ideje alatt a helyben fogyasztott meleg ebédet házhoz szállítással biztosították
az ellátottak részére, továbbá a klubok munkatársai az idősekkel folyamatosan tartották
a kapcsolatot, közreműködtek az élelmiszer- és a gyógyszerbeszerzésben.
A Bárka munkatársainak kiemelkedő szerepe volt az egészségügyi alapellátás
működtetésének koordinálásában. Az orvosok részére az igény szerinti védőeszközök
beszerzésre kerültek. Az Önkormányzat három orvosi rendelő várótermébe
légfertőtlenítő készülékeket biztosított (Pongrác u. 19. orvosi rendelő, Zsivaj utcai
gyermekorvosi rendelő, Kerepesi úti felnőtt orvosi rendelő), továbbá beszerzésre került
10 db mobil fertőtlenítő készülék.
A háziorvosokkal való kapcsolattartást a veszélyhelyzet időszaka alatt telefonon vagy
elektronikusan kellett biztosítani, az orvosok e-mail címei az Önkormányzat honlapján és
a Kőbányai Hírekben is megjelentetésre került.
A Kőbányai Szivárvány Idősek Otthonában kiemelten fontos az idős emberek védelme. Az
Otthon dolgozói és az Önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a fertőzés
ne jelenjen meg az ellátottak körében, vagy ha elkerülhetetlen, minél később és minél
kisebb arányban terjedhessen a vírus. A védőeszközök és -ruhák biztosításán túl a
belépéshez fertőtlenítőszereket és eszközöket, illetve az esetleges fertőződés kialakulása

esetén szükséges eszközöket szereztek be (kézmosó, fertőtlenítő lábtörlő, arcvédőpajzs,
pulzoximéterek, érintésmentes digitális hőmérők, EKG kézi monitor stb.), továbbá a
csomagküldemények korlátozása is ezt a célt szolgálta. Önkormányzati forrásból
biztosított volt az ellátottak és a dolgozók COVID-19 szűrése, melynek eredménye
teljeskörűen negatív volt.
A tömegközlekedési eszközzel közlekedő dolgozókat a Kocsis Sándor Sportközpont
munkatársa szállította minden nap a munkahely és a lakóhely között.
A Bárka és a Szivárvány azon dolgozói részére, akik napi szinten az ellátottak közvetlen
ellátásában vettek részt – munkáltatói javaslat alapján - 50-100 000 Ft/hó
keresetkiegészítést biztosított az Önkormányzat.
Az ügyfelekkel, ellátottakkal kapcsolatba kerülő munkatársak részére a védő- és
fertőtlenítő eszközök biztosítottak voltak
Az Önkormányzat a szociális biztonság megőrzése érdekében is tett lépéseket. A
veszélyhelyzet fennállása alatt megszűnő, rendszeresen folyósított szociális támogatásra
való jogosultság időtartama - külön kérelem nélkül - a megszűnés napjától számított
három hónappal meghosszabbodott. A támogatás meghosszabbítása a járványügyi
veszélyhelyzet ideje alatt megszűnő alábbi támogatásokra vonatkozott:
- rendszeres települési támogatás,
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatás,
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és
- ápolási támogatás.
A fenti időszakban összesen 403 esetben került sor az ellátás meghosszabbítására.
A postai úton folyósítandó szociális támogatásokat a veszélyhelyzet ideje alatt a Kőbányai
Polgárőr Egyesület tagjai és a Bohus Biztonsági Szolgálat Információs és Szolgáltató Kft.
munkatársai kézbesítették. Ezt az intézkedést azért tartottuk szükségesnek, mivel
gyakran előfordul, hogy sikertelen a postai kézbesítés, így az ügyfél a postán veszi át a
támogatást, ezért rákényszerül a lakóhelye elhagyására.
Azok az önkormányzati bérlakásban élők, akik a 2020. június 30-áig terjedő időszakban a
szociális lakbért nem tudták megfizetni, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél 6 hónap
részletfizetés biztosítását kezdeményezhettek. A bérlők ezzel a lehetőséggel nyolc
esetben éltek.
Az Önkormányzat hetente egy alkalommal a kerület öt pontján (Árkád hátsó bejárata,
SPAR – Kerepesi út, SPAR – Family Center, Posta – Kőrösi Csoma sétány, termelői piac –
Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ parkolója) maszkot osztott a 65 év
feletti korosztály számára.
A KŐKERT munkatársai rendszeresen fertőtlenítették Kőbánya sétányait, parkjait, utcáit.

A munkahely elvesztése, az anyagi problémáktól való félelem vagy akár a bezártság
leküzdése egészségileg és mentálisan is megviseli az embert. Ennek a feldolgozásához az
Önkormányzat
ingyenes
pszichológusi
segítséget
nyújtott,
melyre
a
pszichologus2020@gmail.com e-mail címen vagy SMS-ben a 06 30 333 1781-es
telefonszámon lehetett és lehet jelenleg is jelentkezni.
A veszélyhelyzettel összefüggő jogi problémákkal kapcsolatban ingyenes jogi
tanácsadásra volt és van lehetőség a +36 1 4338 387-es telefonszámon hétköznapokon
15 és 16 óra között.

A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ FONTOSABB DÖNTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK
MEGSZŰNT A JEGYZŐ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI HATÁSKÖRE
Jogszabályváltozás folytán 2020. március 1. napjától az elsőfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági hatáskört Budapest X. kerület tekintetében Budapest
Főváros Kormányhivatala Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya
(1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55., Balusztrád Irodaház) gyakorolja.
A Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének építéshatósági jogköre megszűnt. Az
építésügyi hatósági eljárást megelőzően lehetőség van azonban az általános
településrendezési előírásokról tájékoztatást kérni, továbbá vázlattervek birtokában
főépítészi településképi szakmai konzultációt kell kezdeményezni az építési
engedélyezési eljárást megelőzően.
ÓVODAKÖTELEZETTSÉG/TANKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN
TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSE
Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége
az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.
Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.
§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,
ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti,
előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül
folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási
intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a
tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelésioktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles
tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már
hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen
tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok
beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás
kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter
véleményét. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével,
valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon
érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett
tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=
kulfoldi_bejelentes

További egy évig történő óvodában maradás
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási
Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy
nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését hatéves kora
előtt kezdhesse meg, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség
szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az Oktatási
Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.
A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021.
január 15. napjáig lehet majd benyújtani.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy
gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító
kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely
indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára
kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot
mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is,
és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek
közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek. Az óvoda által kiállított és a
gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem
kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a
dokumentum támaszt alá.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli
meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a
területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő
szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét. A szakértői
bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi
vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.
Az alábbi oldalon érhető el a kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivaló, információ:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Óvodai foglakozáson való részvétel alóli felmentés
Jogszabályváltozás alapján 2020. január 1-jétől megszűnt a jegyző általi felmentés
lehetősége. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban:
felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 38/B. §-a alapján a felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

INTÉZMÉNYÁTSZERVEZÉS
A Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda átalakítása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Mászóka Óvoda és a Kőbányai Kincskeresők Óvoda átalakításáról szóló 164/2020. (V.
29.) polgármesteri határozattal a Kőbányai Kincskeresők Óvodát (1105 Budapest, Mádi
utca 4-6.) és a Kőbányai Mászóka Óvodát (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) átalakította
oly módon, hogy a Kőbányai Kincskeresők Óvoda beolvadt a Kőbányai Mászóka Óvodába
2020. augusztus 16-ai hatállyal.

A Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezése
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai
Mocorgó Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 163/2020. (V. 29.) polgármesteri
határozattal a Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) átszervezte
oly módon, hogy annak székhelyeként az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti cím
került bejegyzésre az építkezések idejére.
KŐBÁNYA KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A 2020-2024 ÉVEKRE CÍMŰ
DOKUMENTUM ELFOGADÁSA

A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a környezetvédelem és klímavédelem mellett. Az
ökológiai rendszerek működőképességének fenntartása, a környezeti értékek megőrzése,
a természeti erőforrások fenntartható használata, a jelen és a jövő nemzedékek
életfeltételeinek záloga. Fontos, hogy az Önkormányzaton túl a kőbányai lakosság
környezettudatos szemlélete is erősödjék, hogy hétköznapi cselekvéseik során a
környezeti hatásokat is figyelembe véve környezetkímélőbb, fenntarthatóbb
megoldásokat keressenek.
Ez előző évekre elfogadott öt éves környezetvédelmi program érvényét vesztette, ezért a
Kőbányai Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény előírásainak megfelelően szükségessé vált egy új program megalkotása,
amely összefoglalja Kőbánya környezetpolitikai céljait és intézkedéseit.
A Környezetvédelmi Program feladata, hogy a kerület adottságait, a társadalom hosszú
távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint a kötelezettségeket figyelembe véve
meghatározza a kerület környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges eszközöket.
A „Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre” című dokumentum a
Kőbánya Környezetvédelmi Programja a 2020-2024. évekre című dokumentum
jóváhagyásáról szóló 158/2020. (V. 29.) polgármesteri határozattal került elfogadásra.
KŐBÁNYA KLÍMASTARTÉGIÁJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az éghajlati veszélyhelyzet kihirdetéséről
és a szükséges intézkedésekről szóló 8/2020. (I. 23.) KÖKT határozatában rögzítette, hogy
az éghajlatváltozás alapvető fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére és a jövő
generációk életfeltételeire, és megállapította, hogy éghajlati veszélyhelyzet áll fenn.
A jelenség megszüntetése vagy mérséklése nem lehetséges helyi alkalmazkodási
stratégiák kifejlesztése és gyakorlatba való átültetése nélkül, ezért a Kőbányai
Polgármesteri Hivatal előkészítette Kőbánya Klímastratégiáját.

A Klímastratégiában a klímatudatosság erősítése volt a legfontosabb cél, ennek elérése
érdekében kidolgozásra került Kőbánya Klímavédelmi Akcióterve is.
A dokumentumot a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII.
27.) KÖKT határozattal fogadta el a Képviselő-testület.

Mindkét dokumentum teljes terjedelemben megtekinthető a www.kobanya.hu honlapon a
Nyilvánosság/Koncepciók, programok menüpont alatt.
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSIELJÁRÁS-KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSA
KŐBÁNYA TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

2019 július elején hatályba lépett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.)
önkormányzati rendelete. A rendelet kibővítette a településképi bejelentésieljárásköteles tevékenységek körét. A kőbányai helyi védett épületek és védett területen álló
épületek átalakítását, felújítását, helyreállítását, korszerűsítését, illetve homlokzatának
megváltoztatását már eddig is be kellett jelenteni, az új rendelet alapján azonban
telepszerű lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias
lakóterületen, továbbá kertvárosias lakóterületen egyes közterületről látható homlokzati
átalakítások, nyílászáró kiosztás, felületképzés megváltoztatása, kereskedelmi,
szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, valamint bővítése,
melléképítmény építése bejelentés-kötelessé vált.
Településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenység továbbá az építmény, illetve az
önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása, valamint az önálló
rendeltetési egységek számának változása is a rendeletben szabályozottak szerint.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklám, reklámhordozó,
reklámhordozót tartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén.
A településképi bejelentést megelőzően főépítészi településképi szakmai konzultációt kell
kezdeményezni.
HELYI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZAT

Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 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 idén nem írta ki a védett építészeti értékek megőrzésének
támogatására vonatkozó pályázatát, tekintettel a járványügyi veszélyhelyzetre, amely a
pályázathoz szükséges társasházi közgyűlések megtartásának nehézségei miatt is
indokolt volt. Jövőre azonban vélhetően folytatódhat a 2014 óta évente meghirdetésre
kerülő pályázat, elősegítve a kőbányai védett építészeti értékek megújulását.

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
A Kőbányai Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a
közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatására, illetve e 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, melynek
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, a fák gyökér- és tősarj eltávolítása, 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.
FELELŐS ÁLLATTARTÁS

Új támogatással bővült az önkormányzat felelős állattartást ösztönző programja. A
Képviselő-testület a Költségvetési rendeletben biztosított forrást a kutyák, macskák,
nyulak ingyenes ivartalanítására. Feltétel: az állat gazdájának lakcímkártyával - amely
kutyák esetén a mikrochip adataival megegyező - kell igazolni, hogy állandó lakóhelye
vagy tartózkodási helye Kőbányán van. Részletek az alábbi weboldalon olvashatók:
https://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/193892.pdf
***

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM
A Kőbányai Közterület-felügyelet 2017 óta üzemelteti a közterületi térfelügyeleti
rendszert. A X. kerület közigazgatási területén belül jelenleg 139 térfigyelő kamera segíti
a rendvédelmi szervek napi munkavégzését. Az idei év októberéig 4 kamera telepítése
már megtörtént, hamarosan még újabb 4 kamera kihelyezésére kerül sor, elsősorban a
lakossági jelzések és egyéb közbiztonsági szempontok alapján.
2020 októberéig összesen 4213 dokumentált észlelés történt az operátorok részéről, ahol
rendészeti vagy egyéb beavatkozásra volt szükség. Az üzemképtelennek minősülő
gépjárművek felderítése, elszállítása terén a közterület-felügyelet komoly eredményeket
ért el. Az idei év októberéig összesen 529 forgalmi rendszám nélküli, illetve érvényes

hatósági vizsgával nem rendelkező gépjárművet derítettek fel a járőrök. A felderített
gépjárművek közül összesen 199 gépjármű-tulajdonos nem tett eleget a jogszabályi
kötelezettségeinek, így ezek a járművek elszállításra kerültek, ezzel is enyhítve a kerületi
lakosok parkolási gondjain.
Folyamatos problémát jelent a kerületben a nagymértékű illegális szemételhelyezés a
közterületeken. Rendkívüli anyagi megterhelést okoz az Önkormányzat számára ennek a
szemétnek az elszállíttatása. A Felügyelet járőrei az idei év során eddig összesen 119
esetben értek tetten köztisztasági szabálysértést elkövetőt vagy illegális módon
hulladékot elhelyező személyt. Továbbra is számos bejelentés érkezik a póráz nélküli
kutyasétáltatás miatt. A közterület-felügyelők folyamatos ellenőrzéseket végeznek a
frekventált parkokban és minden alkalommal felhívják a kutyatulajdonosok figyelmét a
jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartására.
A Kőbányai Közterület-felügyelet a X. kerületi Rendőrkapitánysággal és más rendészeti
szervekkel rendszeresen tart közös ellenőrzéseket, amelyeknek célja a bűnmegelőzés
mellett a lakosságot leginkább irritáló jogsértések megakadályozása és megszüntetése.

Honvédelmi Ötpróba
2020. szeptember 26-án csoki, golyóstoll, póló, vászontáska és egyéb ajándékok várták a
Honvédelmi Ötpróbán résztvevőket az Óhegy parkban, a Kőbányai Sportszövetség
Honvédelmi Sportnapján. Az 1400 méteres futást lézerpisztolyos lövészet követte, majd
a résztvevők tesztlapokon bizonyíthatták tudásukat honvédelem, katasztrófavédelem,
elsősegélynyújtás, illetve kőbányai helytörténet témakörökben. Az érdeklődők emellett
az íjászatot is gyakorolhatták és megismerkedhettek a ground golffal.

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
Képviselő-testületi és bizottsági ülések
2020. január 1. és október 31. között a Képviselő-testület 8 alkalommal ülésezett (ebből
2 alkalommal rendkívüli ülés keretében), összesen 135 napirendi pontot tárgyalt, mely
során 195 döntést hozott és 9 rendeletet alkotott, továbbá a veszélyhelyzet alatt 7
polgármesteri rendelet született.

A bizottságok összesen 439 napirendi pontot tárgyaltak, a meghozott döntéseik számát
az alábbi táblázat részletezi.
2020. 01. 01.-2020. 07. 31.

Képviselő-testület
Polgármesteri döntések veszélyhelyzet alatt
Gazdasági Bizottság
Költségvetési Bizottság
Közjóléti Bizottság
Közművelődési Bizottság
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Közrend- és Állatvédelmi Bizottság

Ülések
száma
8
7
5
7
6
6
6

Hozott
döntések száma
195
215
111
25
159
55
17
21

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 44. §-a alapján, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének 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 Gazdasági
Bizottság egy alkalommal tartott rendkívüli ülést közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntés meghozatala céljából. A Közjóléti Bizottság egy rendkívüli ülést tartott
önkormányzati lakást igénylők kérelmével kapcsolatos ügy tárgyalására.
Kőbánya népességi adatai

ÉV
2009
2010
2011
2012
2013

ÉV
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020. október 1.
Születés
1713 fő
1661 fő
1718 fő
1865 fő
1946 fő

LAKOSSÁG SZÁM
75 760 fő
73 981 fő
74 467 fő
74 298 fő
74 011 fő
73 988 fő
75 028 fő
75 954 fő
73 831 fő
72 907 fő
70 261 fő
69 377 fő
ESEMÉNY
Házasság
254
207
197
191
222

Halálozás
1605 fő
1539 fő
1643 fő
1692 fő
1819 fő

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020. október 1.
Év
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020. október 1.

Az adóbevételek alakulása

Építményadó
Telekadó
Idegenforgalmi adó
Pótlék
Bírság
Talajterhelési díj
Összesen:

1973 fő
1895 fő
1975 fő
1925 fő
1903 fő
1777 fő
1412 fő

261
288
318
203
247
298
238

Magyar
állampolgársági
esküt tett
332 fő
209 fő
85 fő
101 fő
66 fő
96 fő
93 fő
36 fő
2020. évi
előirányzat
(Ft-ban)
4 726 000 000
1 088 000 000
55 000 000
8 000 000
1 000 000
5 000 000
5 883 000 000

1725 fő
1990 fő
1814 fő
2009 fő
1980 fő
2041 fő
1634 fő

melyből
egyszerűsített
honosítási eljárásban
316 fő
191 fő
82 fő
71 fő
29 fő
53 fő
60 fő
17 fő

2020. évi
I.-III. negyedéves
teljesítés (Ft-ban)
4 386 621 052
1 012 895 096
23 430 125
3 937 733
941 328
4 858 528
5 432 683 862

Teljesítés
%-os aránya
92,82
93,10
42,60
49,22
94,13
97,17
92,35

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
rendelkezése alapján a beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést, 40%-a
pedig a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A beszedett gépjárműadó
összege 2020. október 2-áig 565 412 811 forint volt.
A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája
2020. január 1. és 2020. szeptember 30. között.

Adóhatósági Osztály
Hatósági Osztály (birtokvédelmi, ipari, kereskedelmi és
szabályszegési ügyek)

Ügyiratforgalom
főszám
24 555
1 724

Igazgatási Osztály (anyakönyvi, hagyatéki,
lakcímrendezési és névjegyzék kezeléssel kapcsolatos
ügyek, talált tárgyak kezelése)
Építésügyi Osztály (címkezelési, településképi
bejelentési, szakhatósági és közterület-használati
ügyek)
Környezetvédelmi Osztály (fás szárú növények, zaj,
hulladékgazdálkodás, állattartás, gyommentesítés,
köztisztaság és egyéb környezetvédelmi ügyek)

2 278
1 394
1 670

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
2020. évi költségvetése az önkormányzati feladatok magas színvonalú és hatékony
megvalósítását szolgálja. A költségvetésben szereplő összeg biztosítja a költségvetési
szervek feladatellátást, a szociális támogatási rendszer működését, a társadalmi szervek
támogatását, a megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását,
valamint pályázati lehetőségek kihasználását. Az Önkormányzat költségvetése továbbra
is stabil alapokon nyugszik és jelentős tartalékkal rendelkezik, ami biztos, kiszámítható
gazdálkodást tesz lehetővé az elkövetkező évekre is.

Éves költségvetés előirányzata

ebből költségvetési bevétel
ebből finanszírozási bevétel

2018. év

18 479 416 965

6 214 671 024

2019. év

17 684 894 800
10 377 000 000

2020. év
(06. 30-ai
állapot)

20 534 620 491
10 302 621 298

Bevételek előirányzata

Közhatalmi bevételek összesen
Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célra átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett
pénzeszközök
Hitel felvétel

Forgatási célú belföldi értékpapír
beváltása
Maradvány igénybevétele
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
Önkormányzat bevételei

Központi állami támogatás

Egészségbiztosítási támogatás

Központi költségvetésből nyújtott
támogatás
Bevételek összesen
Kiadások előirányzata

2018. év

2019. év

2020. év
(06. 30-ai
állapot)

10 948 511 000

11 938 648 000

12 940 592 000

283 185 847

336 000 000

1 240 910 000

1 930 553 050
384 836 127
21 129 833

1 794 342 190
203 200 000

324 235 181

0

1 300 000 000

0

0

6 214 671 024

9 077 000 000

1 774 185 980

223 079 372
133 106 305

3 000 000 000
1 000 000 000

6 039 739 604

262 881 694

19 782 886 881

24 973 425 371

26 614 494 955

248917869

230676000

311470500

4 662 283 239
4 911 201 108

24 694 087 989

3 088 469 429

3 911 276 334
4 222 746 834

28 061 894 800

30 837 241 789

2019. év

Intézményi működési kiadások

9 999 615 945

10 641 097 018

2020. év
(06. 30-ai
állapot)
11 527 872 481

Egyéb működési célú kiadások
(működési célú támogatások,
elvonások és befizetések)
Egyéb felhalmozási célú kiadások
(felhalmozási célú támogatások
és kölcsönök)
Beruházások

4 051 494 103

4 679 761 215

5 360 389 075

478 778 807

613 912 085

202 488 095

2 671 089 919

4 461 571 681

7 025 865 332

Tartalékok

3 106 847 039

1 946 220 948

2 074 750 770

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítások

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Forgatási célú belföldi értékpapír
vásárlása
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
Kiadások összesen

2018. év

2 857 793 429

273 550 000

3 846 558 945
204 048 125
0

62 105 106

24 694 087 989

273 550 000

5 233 987 777
204 048 125
0

7 745 951

28 061 894 800

339 050 000

3 767 532 043
163 238 500
0

376 055 493

30 837 241 789

Szociális terület
A szociális ügy típusa
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
Lakhatáshoz kapcsolódó települési
2.
támogatás
Temetéshez nyújtott települési
3.
támogatás
4. Köztemetés
5. Babakelengye támogatás
Rendkívüli élethelyzethez nyújtott
6.
települési támogatás
Gyógyszertámogatáshoz nyújtott
7.
települési támogatás
Hátralékrendezéshez nyújtott
8.
települési támogatás
Halmozottan hátrányos helyzetű
9.
gyermek részére kiadott igazolások
10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya
11. Étkezési hozzájárulás
1.

A megtett intézkedések száma
2018. év
2019. év
2020. év
737

583

483

124

113

108

653
206
256

661
232
329

691
228
264

3320

3201

3185

19

12

9

548
263
6
10

464
238
3
2

477
211
9
2

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.
1.
2.

Támogatási forma
Ápolási támogatás
Egészségügyi
támogatás

2017. év
26
161

2018. év
32
139

2019. év
51
199

2020. év
44
146

2017. július 1-jétől az Önkormányzat babaápolási cikkeket tartalmazó babakelengyecsomaggal támogatja a kerületi gyermekek születését. A kismamák körében a
babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, az idei évben ezidáig
264 igény érkezett.
A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl az idei évben is biztosította minden kőbányai
lakcímmel rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, és a karácsony
közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok megajándékozásáról.

Lakásügyek
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 Hős utca 15 a-b épületek kiürítését is folyamatosan végzi az Önkormányzat, a
társasházban összesen 317 db albetét található. Az 1938-ban épült ház állapota műszaki
és esztétikai szempontból erősen leromlott, az udvar is gazos, szemetes, elhanyagolt.
A Hős utcai bérlők döntő többsége a felajánlott cserelakást elfogadta, abba beköltözött.
Egy bérlő az egészségi állapota miatt nem költözött be a cserelakásba, egy bérlő nem
fogadott el eddig lakást. 11 jogcím nélküli lakáshasználóval szemben van végrehajtási
eljárás folyamatban.
A lakásügy típusa
Lakásigénylési kérelmek száma
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő
családok száma
Lakásbérleti jogviszony megszűnését
követően új lakásbérleti jogviszony létrejötte
polgármesteri hatáskörben (esetek száma)
Lakásbérleti jogviszony megszűnését
követően új lakásbérleti jogviszony létrejötte
a Bizottság döntése alapján (esetek száma)
Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott
lakások száma
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma
Szanálás miatt elhelyezett családok száma
Felmondásra került lakásbérleti szerződések
száma

2017.
év
184

2018.
év
135

2019.
év
154

2020.
év
196

126

146

135

169

85

61

37

52

3
18

6
26

3
40

4
5

15

10

11

5

49

44

12

4

53

18

11
32

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanállomány
2020.
január 1.
szeptember 30.
Lakások

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő ingatlanban

társasházban
Összesen:
Nem lakás célú helyiségek, területek
MINDÖSSZESEN

1 341

1 195
2 536
2184
4 720

1 277

1 086
2 363
2181
4 544

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felnőtt háziorvosi ellátás
Házi gyermekorvosi ellátás
Felnőtt fogorvosi ellátás
Gyermek fogorvosi ellátás
Területi védőnő
Iskolai védőnő
Iskola-és ifjúsági ellátás

8.
9.

Szájsebészeti ellátás
Fogászati röntgen
Panorámaröntgen

38 körzet
14 körzet
12 körzet
4 fogorvos
23 védőnő
9 védőnő
2 főállású iskolaorvos
16 fő megbízási szerződéssel
foglalkoztatott
2 szájsebészeti praxis
2 asszisztens

A 2019 augusztusában kötött megbízási szerződés alapján az Inter-Ambulance Zrt.
biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt lakosainak kijáró ambuláns háziorvosi
ügyeleti ellátását a Pongác út 19. szám alatt.
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 gyermekeket.
2020. év tavaszán a 2007. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai
szülők a Humánpapillóma vírus elleni védőoltást. A két oltást magába foglaló sorozatot
49 fő részére igényelték. 2020 szeptemberétől az állam ingyen biztosítja a HPV elleni
védőoltást a 7. osztályos fiúgyermekek számára is.
A Képviselő-testület a Meningococcus baktérium által okozott fertőző
agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja a 10. életévet
betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra tárgyévben összesen 209 igény
érkezett. Az önkormányzat 2018 szeptemberétől bevezette az ingyenes Rotavírus elleni
védőoltást is, melyet 473 újszülött kapott meg a 2019. évben, 2020 őszéig 320 csecsemő
számára igényelte a szülő a védőoltást.
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.
Az elmúlt évben településképi véleményezési eljárásra 30 kérelem érkezett. A kiadott
településképi vélemények új, többlakásos lakóépületek építésére és ipari-gazdasági
funkciójú épületek, csarnokok létesítésére, átépítésére vonatkoztak. A polgármesteri
döntés az eljárásokban a szakmai javaslat figyelembevételével került kiadásra. A
főépítész a véleményezett 19 kérelemből 13 tervet engedélyezésre, 6 tervet áttervezésre,
illetve átdolgozás után engedélyezésre javasolt.
Településkép-védelmi szakmai konzultáció
A tavaly elfogadott, a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati
rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való
illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és
a zöldfelületek kialakításának módjára tér ki, a településszerkezet, a táji környezet, a
településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból
meghatározó területeket jelöl ki, valamint az egyes meghatározó karakterterületekre
vonatkozóan részletes településképi szabályokat határoz meg. Előírásokat fogalmaz meg
a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a
védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb
műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.
A településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet alapján 2019.
augusztustól kezdődően a Főépítészi Osztály településkép-védelmi szakmai konzultációt
folytat le a rendeletben meghatározott esetekben. A rendelet hatálybalépése óta eltelt
időszakban 2019-ben 60, 2020-ban több mint 150 tervezett építési tevékenység esetében
került sor településkép-védelmi szakmai konzultációra.
Vagyongazdálkodás, tulajdonosi hozzájárulások, telekalakítások, szakvélemények
A Főépítészi Osztály közel 250 tulajdonosi hozzájárulást vagy önkormányzati tulajdoni
hányaddal kapcsolatos jognyilatkozatot készített elő, továbbá geodéziai felmérések,
talajmechanikai szakvélemények és telekalakítási dokumentációk megrendelését és a
végrehajtás felügyeletét végezte el.
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