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Elnököl: Kovács Róbert polgármester 
 
 

A  k ö z m e g h a l l g a t á s  n y i l v á n o s .  
Az ülésen megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz  
a levezető elnök három percben felszólalást engedélyez. 
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Tisztelt Polgárok! 
Kedves Kőbányaiak! 
 
Szeretettel  köszöntöm  Önöket  a  Kőbányai  Önkormányzat 
Képviselő‐testületének 2011. évi közmeghallgatásán!  
Egy  év  telt  el  azóta,  hogy  az  Önök  felhatalmazására  elkezdtük  az 
Új  Kőbánya  Program  végrehajtását.  Legfontosabb  és  legsürgősebb 
intézkedésként  átszerveztük  a  polgármesteri  hivatalt,  valamint  egyes 
önkormányzati  intézményeket  és  cégeket  a  működési  költségek 
ésszerűsítése,  valamint  a  feladatatok  hatékonyabb  végrehajtásának 
biztosítása  érdekében.  A  Kőbánya‐Gergely  Utca  Ingatlanfejlesztő  Kft. 
beolvadt  a  Kőbányai  Vagyonkezelő  Zrt.‐be,  a  KÖSZI‐t  és  a  Pataky 
Művelődési  Központot  összevontuk,  Kőrösi  Csoma  Sándor  Kőbányai 
Kulturális  Központ  néven  működtetjük  tovább.  A  Családsegítő 
Központot,  Gyermekjóléti  Szolgálatot  és  a  Szivárvány  Szociális 
Gondoskodást  Nyújtó  Nonprofit  Kft.  bizonyos  szolgáltatásait 
összevonva  létrehoztuk  a BÁRKA Kőbányai  Szociális  és Gyermekjóléti 
Központot.  Megalakítottuk  a  Kőbányai  Sportintézményt  és  a  korábbi 
Kőbányai Zeneiskola is fejlődött: felvette Kroó György nevét és bővített 
oktatási profillal, zene‐ és képzőművészeti iskolaként működik tovább. 
A  Fővárosi  Önkormányzattal  együttműködésben  megkezdtük  az 
Újköztemető előtti körforgalom kialakítását.  Óvodák, iskolák épületeit, 
játszótereket  szépítettünk meg,  utakat,  járdákat  újítottunk  fel  és  idén 
megkezdtük  az  orvosi  rendelők  felújítását  is.  Nyertes  pályázatunknak 
köszönhetően  hamarosan  elkezdődik  a  Kis‐Pongrác  lakótelep 
rehabilitációja.  Novemberben második alkalommal nyitotta meg kapuit 
az  önkormányzati  jégpálya  a  Halom  utcában.  Együttműködési 
megállapodást  kötöttünk  a  Hungexpo  Zrt.‐vel,  melynek  eredménye, 
hogy  a  cég  a  saját  rendezvényeire  szóló  belépőjegyek  árából 
25  százalék  kedvezményt  biztosít  minden  kőbányai  lakosnak. 
Önkormányzatunk  támogatásának köszönhetően megnyitotta kapuit  a 
Szent László plébániatemplom, ezáltal a harmadik olyan templomként 
jegyzik  Budapesten,  mely  naponta  nyitva  áll  a  látogatók  előtt. 
Bevezettük és sikeresen működtetjük a kőbányai nagycsaládos kártyát, 
melyet  eddig  közel  150  kőbányai  család  igényelt  és  kapott  meg.
A  kerület  központjában,  a  Korponai  utcában  idén megnyílt  a  sok  éve 
várt termelői piac. A Csajkovszkij parkban méltó helyen felavattuk Liszt 
Ferenc szobrát, a korábban eltulajdonított szobrot pótolva. Októberben 
két alkalommal is ELSŐK voltunk Budapesten, hiszen a Zsivaj Óvodában 
avattuk az első fővárosi Ovi‐Foci Sportpályát, majd a Kőbányai úti MOL 
töltőállomáson  az  első  budapesti  sűrített‐földgáz  kutat. 
Kőbánya  ‐  amellett,  hogy  Budapest  mértani  középpontja  ‐  idén  a 
nemzetközi  érdeklődés középpontjába  is  került,  hiszen  a konzervgyár 
területén  egy  hónapon  át,  világhírű  filmrendező  és  főszereplő 
közreműködésével  forgattak  egy  amerikai  filmprodukciót.  Hosszan 
tudnám  még  sorolni  a  számos  érezhető  pozitív  változást,  mely 
Kőbányát  az  elmúlt  időszakban  jellemzi  és  amit  itt  élőként magam  is 
naponta  tapasztalok. Biztosítom Önöket  arról,  hogy  a  továbbiakban  is 
igyekszünk  mindent  megtenni  annak  érdekében,  hogy  Kőbánya  még 
élhetőbb, még biztonságosabb, még szebb, a helyi közösség pedig még 
összetartóbb  legyen!  Kérem,  kövesse  híreinket  a  Kőbányai  Hírek 
kerületi  magazinban,  a  jelenleg  fejlesztés  alatt  álló  és  hamarosan 
teljesen  megújuló  honlapunkon,  a  www.kobanya.hu  oldalon  és 
együttműködő médiapartnereink útján.  
Köszönöm érdeklődését, kiadványunkra fordított figyelmét!  
     

Kovács Róbert 
 polgármester 

 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kovács Róbert 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Elérhetőség: 
Kőbányai Önkormányzat 

Cím:  
1102 Budapest,  

Szent László tér 29. 
Telefon:  

(06‐1) 433‐8201 
Fax:  

(06‐1) 433‐8221 
E‐mail:  

polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: 

kobanya.hu 
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
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KÉPVISELŐTESTÜLET 
 

 
 
 
 

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 
 
 

 

 
 
 
 

 
        
 

 
                              
  

 
 
 

 
 
 
 

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZKDNP 
 1. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  minden  hónap  első  péntekén  17.00‐19.00  között  a  Bem  József 
Általános  Iskolában,  Budapest  X.,  Hungária  krt.  5.‐7.  szám  alatt,  és  minden 
hónap  utolsó  hétfőjén  18.00‐20.00  óra  között  a  Szervátiusz  Jenő  Általános 
Iskolában, Budapest X., Kőbányai út 38. szám alatt. 
 

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZKDNP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 18 órától a Budapest X., Üllői út 118. 
szám alatti Általános Iskolában. 

SZABÓNÉ GERZSON SAROLTA képviselő, FIDESZKDNP 
3. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  Szociális  ügyekben  minden  hónap  első  és  harmadik  hétfőjén 
15.00‐17.00  között  a  Polgármesteri  Hivatal  fszt.  33.  irodájában.  Egyéb 
ügyekben  csak  a  +36/20‐473‐41‐53‐as  telefonszámon  történő  előzetes 
bejelentés alapján. 

RADVÁNYI  GÁBOR  a  kerületfejlesztési  szakterületért  és  a  külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester, képviselő, FIDESZKDNP 
4. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden  hónap  első  hétfőjén  16.00‐18.00  között  a  Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X.,  Szent László tér 29. ) I. em. 108‐as irodájában. 

DR. PAP SÁNDOR a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester, képviselő, FIDESZKDNP 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  minden  hétfőn  16.00‐17.00  között  a  Polgármesteri  Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 113‐as irodájában, a 433‐82‐09‐es 
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

KOVÁCS RÓBERT polgármester, FIDESZKDNP 
Fogadóóra: minden hétfőn 16.00‐18.00 óra között  a Polgármesteri Hivatal  
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 116‐os irodájában, a 433‐82‐01‐
es telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján. 
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RÉVÉSZ MÁRIUSZ képviselő, FIDESZKDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 17.00‐19.00 között a Budapest X., 
Halom utca 37/B szám alatti irodaházban. 

DR. FEJÉR TIBOR képviselő, FIDESZKDNP 
7. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:    minden  hónap  második  péntekén  17  órától  a  Budapest  X., 
Halom u. 37/b. szám alatti irodaházban. 

VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZKDNP 
8. számú egyéni választókerület  
Fogadóóra:  minden hónap első szerdáján 16.30‐18.30  között a Kada Mihály 
Általános Iskolában, Budapest X., Kada u. 27‐29. szám alatt. 

WEEBER  TIBOR  a  humán  szakterületért  felelős  alpolgármester, 
képviselő, FIDESZKDNP 
9. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  minden  héten  hétfőn  16.00‐17.00  között 
a  Polgármesteri  Hivatal  (Budapest  X.,  Szent  László  tér  29.)  I.  emelet  112.  
á ú dáb

MIHALIK ANDRÁS képviselő, FIDESZKDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 15.00‐17.30 között a Széchenyi 
István Általános  Iskola Európa‐termében, Budapest  X.,  Újhegyi  sétány 1‐3. 
szám alatt. 

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZKDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  minden  hónap  utolsó  csütörtökén  17.30‐19.00  között  a  
Budapest X., Újhegyi sétány 16. szám alatti képviselői irodában. 
 

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZKDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra:  minden  hónap  utolsó  keddjén  18  órától 
a Kertvárosi  Általános  Iskolában,  a  Budapest  X.,  Jászberényi  út  89.  szám 
alatt. 
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Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

* * * 
 
 

JEGYZŐ 
 
 

  
 

DR. CSICSAY CLAUDIUS IVÁN képviselő, MSZP 
Fogadóóra:  minden  hónap  első  hétfőjén,  16.00‐18.00  között  az  MSZP 
Párthelyiségében, Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt. 

ÉLŐ NORBERT képviselő, MSZP 
Fogadóóra: minden hétfőn 17.00‐19.00 között az MSZP Párt‐helyiségében, 
Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt. 

SOMLYÓDY CSABA képviselő, MSZP 
Fogadóóra:  minden  hónap  első  hétfőjén  16.00‐18.00  között  az  MSZP 
Párthelyiségében, Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt. 

TOKODY MARCELL GERGELY képviselő, JOBBIK 
Fogadóóra:  minden  hónap  első  szerdáján  17.00‐19.00  között  a    Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (volt KÖSZI Kő‐Cafeban), 
Budapest X., Előd u. 1. szám alatt.

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP 
Fogadóóra:  minden hónap első hétfőjén 16.30‐19.00 között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) fszt. 28. számú tanácskozójában. 

DR. SZABÓ KRISZTIÁN jegyző 

Fogadóóra:  minden  kedden  14.00‐15.30  között  a  Polgármesteri 
Hivatal  I.  emelet  133.  számú  tárgyalóban,  a  4338202‐es 
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján. 
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KÉPVISELŐTESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
 
 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG   
elnöke:   Agócs Zsolt  
 
tagjai:    Élő Norbert  
    Mácsik András 
    Somlyódy Csaba 
    Tóth Balázs   
    Varga István 
 
nem képviselő bizottsági tagok:   
    Gerstenbrein György  
    Szökröny Tamás 
    Tamás László 
           
 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
elnöke:   Marksteinné Molnár  
    Julianna 
 
tagjai:    Agócs Zsolt 

  Dr. Fejér Tibor 
  Révész Máriusz 
  Somlyódy Csaba 
  Tokody Marcell Gergely 

 
nem képviselő bizottsági tagok:      

Czirják Sándor 
  Nagyné Horváth Emília 
  Szlovicsák István 
  Zima István 

 
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁG    
elnöke:   Révész Máriusz 
 
tagjai:    Dr. Csicsay Claudius Iván 
    Gál Judit 
    Szabóné Gerzson Sarolta 
    Varga István 
    Tokody Marcell Gergely 
 
nem képviselő bizottsági tagok:   
    Beliczay Sándor 
    Dr. Pluzsik Andrásné 
    Lakatos Béla 
    Vermes Zoltán 
    Vízi Tibor 

 
 
NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG   
elnöke:   Szabóné Gerzson Sarolta 
 
tagjai:  Dr. Csicsay Claudius Iván 

  Dr. Fejér Tibor 
  Mihalik András 
 

nem képviselő bizottsági tagok:   
    Bakondyné Eperjesi Erika 

  Dr. Csóka Gabriella 
  Gagyi Róbert 

 
 
 
 
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG   
elnöke:   Tóth Balázs 
 
tagjai:  Élő Norbert 
    Mácsik András 
    Marksteinné Molnár  

Julianna 
    Mihalik András 
 
nem képviselő bizottsági tagok:   
    Almádi Krisztina 
    Both Berény 
    Varga Noémi 

 
 

Jelen kiadvány 

önkormányzatunk honlapján,  

a www.kobanya.hu oldalon,  

az önkormányzat testületi és 

bizottsági ülések 

menüpontjában is olvasható, 

illetve letölthető! 
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
A  képviselőtestület  és  bizottságai  közötti  munkamegosztás  racionalizálásának,  
a  célszerű  feladat  és  hatáskörmegosztásnak  köszönhetően  sikerült  a  működést 
ésszerűsíteni, hatékonyabbá tenni.   
 
2011.  november  1‐ig  a  képviselő‐testület  10  alkalommal  ülésezett,  ebből  1  esetben 
rendkívüli  ülés  keretében,  összesen  393  napirendi  pontot  tárgyalt,  mely  során  950  
határozatot hozott és  37 rendeletet alkotott. Ez az előző évi adatokhoz képest 25‐30%‐os 
csökkentést jelent. 
 
A 10 képviselő‐testületi ülésen összesen 5 napirend előtti  felszólalás, 3 egyéni képviselői 
indítvány és 1 interpelláció hangzott el. 
 
A  bizottságok  ülésszáma  ‐  a  szélesebb  döntési  jogköröknek  köszönhetően  ‐  az  előző 
évekhez képest nőtt, így ennek megfelelően a meghozott határozatok száma is 15‐20%‐kal 
növekedett. 
 
A képviselő‐testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok a 2011.  január 1. 
és  november 1. közötti időszakban: 

  Ülések száma  Határozatok száma 

Gazdasági Bizottság  25  573 

Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

17  209 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság  17  640 

Népjóléti Bizottság  12  446 

Pénzügyi Bizottság  19  224 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú J D O N S Á G 

2011. február 17. óta adunk 

élő közvetítést képviselőtestületi üléseinkről, 

 így munkánkat az érdeklődő polgárok  

online követhetik önkormányzatunk hivatalos honlapján,  

a www.kobanya.hu oldalon,  

valamint a felvételeket archiválva is megtekinthetik  

a www.onkormanyzatitv.hu honlapon! 
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HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KERÜLETÜNKBEN 

 
 
Kőbányai Bolgár Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Nagy István 
Elnökhelyettes:   Barna Gábor 
Tagok:   Barkovics  Erzsébet 

Nackina  Hrisztova 
Eliszaveta 

 
Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Fehér István 
Elnökhelyettes:  Koltai Attila 
Tagok:  Balogh  Nikoletta 

Szénási Lajosné 
 
 
Kőbányai Görög Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Kollátosz Jorgosz 
Elnökhelyettes:  Endrész Dorothea 
Tagok:  Kollátoszné  Klicasz 

Paraszkeri  
Lipták Zsuzsanna 
 
 

Kőbányai Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Filipovics Máté 
Elnökhelyettes:  Kricskovics Antal 
Tagok:     Csilics András  

Ispánovity Éva 
 
Kőbányai Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Danka Zoltán 
Elnökhelyettes:  dr. Kapronczay 

Károly 
Tagok:     Wtulich Alfred 

Dávid Mária 
 

Kőbányai Német Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Inguszné dr.  

Barabás Rita 
Elnökhelyettes:  Nyitrainé Molnár  

Gabriella 
Tagok:  Bartha László  

Istvánné 
Szabó Margit Mária 

 
Kőbányai Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes:  Lőrinczi Árpád  

Szabolcs 
Tagok:     dr. Láng Péter 

Takács Éva 
 

Kőbányai Román Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Papp Zoltán 
Elnökhelyettes:  Faragó Mihály  

Attila 
Tagok:     Füle József  

Recskó Jánosné 
 

Kőbányai Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat 
Elnök:      Medveczky Katalin 
Elnökhelyettes:  dr. Tranger Károly 
Tagok:  Kopervász  Andrea 

Kopervász Éva 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ELISMERÉS 
 
Testvérvárosunk,  Vinkovci  képviselő‐testülete  ARANY  PLAKETTET 
adományozott  Filipovics  Máténak,  a  Kőbányai  Horvát  Kisebbségi 
Önkormányzat  elnökének,  Vinkovci  város  és  Kőbánya  kerület 
kapcsolatában  kifejtett  többéves  és  odaadó  aktivitásáért,  valamint  a 
horvát és a magyar kisebbségi közösség összekötéséért. 
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KŐBÁNYA KÖRNYEZETÉÉRT 

- Láposi Ferencné, a Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola nyugdíjas 
pedagógusa 

 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ IPAROSA 

- Konkoly József vállalkozó, elektrotechnikus 
 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ MŰVÉSZE 

- Meiszter Kálmán festőművész 
 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ ÁLLATORVOSA 
Dr. Rétfalvi Tamás, az Óhegyi Állatorvosi Rendelő állatorvosa 
 
 
 
 
 
 
Kőbánya büszkeségei 

 
Március  első hetében  rendezték a Kadett Vívó Európa Bajnokságot Klagenfurtban,  ahol  a 
Törekvés  Sportegyesület  férfi  tőrözői  alkották  a  Magyar  Válogatottat,  köztük  számos 
nagyon  fiatal  versenyző.  Németh  András  bronzérmes  lett  egyéniben,  illetve  a  Magyar 
Válogatottat alkotó Törekvés Sportegyesület sportolói: Német András, Mátyás Bálint, 
Mósa Tamás, Dósa Dániel negyedik helyezést értek el.  
 
A KSC úszói: Cseh László, Bernek Péter, Kozma Dominik, Dara Eszter, Pulai Bence a 
különböző versenyeken 2011ben is nagyon jó eredményeket értek el,  így bízhatunk 
abban,  hogy  a  londoni  olimpián  eredményesen  képviselik  Kőbányát,  illetve  az  egész 
országot. 
 
Országos birkózó bajnokunk is van a KSCben Sárkány Vivien személyében. Mohamed 
Aida vívónő is nagyon eredményesen szerepelt az elmúlt időszakban. 
 
Sakk Európa Bajnokságra került sor 2011 szeptemberében Bulgáriában, ahol a Kőbánya SC 
játékosa, Krstulovic Alex, a 8 év alattiak között Európabajnoki első helyezést ért el.  
 

 

 
ÖNKORMÁNYZATUNK KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL  

ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK  
2011BEN 

 

 
 
DÍSZPOLGÁRAINK: 
Cseh László olimpiai érmes, világ‐ és Európa‐bajnok úszó 
Dr. Papp Vilmos nyugdíjas református lelkész, teológia tanár 
 
KŐBÁNYÁÉRT DÍJASOK: 
Bihari József nyugdíjas múzeumigazgató, a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény   kezelője 
Dr. Nagy Károly háziorvos, belgyógyász szakorvos 
Dr. Takács István Eötvös Loránd‐díjas címzetes egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA:  
Szabó Erika, a Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola pedagógusa 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ ÓVODAPEDAGÓGUSA:  
Győri Krisztina, a Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda óvodapedagógusa 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ FEJLESZTŐPEDAGÓGUSA:  
Gyéressy Éva, a Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda fejlesztőpedagógusa 
 
KŐBÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT ELISMERŐ CÍMET KAPTAK:  
Dr. Halász Tamásné Dr. Nagy Mária, a Kőbányai Önkormányzat Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő 
háziorvosa; 
Szalkay Lászlóné, a Kőbányai Önkormányzat Zsivaj utcai Háziorvos Rendelő nyugdíjas nővére 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ CSALÁDGONDOZÓJA:  
Tripiska Julianna családpedagógus 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁSA: 
Mudrony Józsefné nyugdíjas, a MEOSZ Mozgássérültek Kőbányai Csoportjának vezetője 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ EDZŐJE: 
Major Zoltán úszó‐ és vízilabda edző részére POSZTUMUSZ‐díjként
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TOVÁBBI ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK 
 
Mihály Blanka,  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthonának  vezetője  a  Fővárosi  Önkormányzattól 
Bárczy Istvándíjban részesült.   
 
Blum József előadóművész, zenetanár, a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült. 
 
Stark  Tibor  a  Kőbányai  Zenei  Stúdió  tanára,  zeneszerző  a  Magyar  Köztársaság  Ezüst 
Érdemkereszt posztumusz kitüntetésben részesült. 
 
Pető  Csabáné  a  Fekete  István  Általános  Iskola  tanára  a  Magyar  Köztársaság  Bronz 
Érdemkereszt kitüntetést kapott. 
 
Káli Horváth Kálmán a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola beszédtechnikai és 
nyelvi tanára szintén a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapta. 
 
Szervátiusz Tibor szobrászművész a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a 
csillaggal elismerésben részesült. 
 

 
DR. GYÖRGY ISTVÁN ELISMERÉSE 
 
Polgármesterek  Arany  Pecsétgyűrű‐díjával  ismerték  el  
Dr.  György  István  főpolgármester‐helyettes,  Kőbánya 
országgyűlési képviselője, Kőbánya polgármestereként végzett 
munkáját  a  Helyi  Önkormányzatok  Napja  alkalmából.  A  díjat 
Gémesi  György,  a  díjat  odaítélő  Magyar  Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere adta át. 

 
 
Civil  kezdeményezésre  az  „Én  Pedagógusom”  díjat  a  Kőrösi  Csoma  Sándor  Kőbányai 
Kulturális Központban október 21‐én 17 órakor vehették át kőbányai pedagógusok: 
Csjernyik Judit Orchidea, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Dróth Júlia, Szent László Gimnázium 
Hajdu Péter, Zrínyi Miklós Gimnázium 
Kocsis Zsuzsanna, Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
Magyar Judit, Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
SchulekHarka Sarolta – posztumusz, Szent László Gimnázium 
Schulek Mátyás, Szent László Gimnázium 

KŐBÁNYA KÖRNYEZETÉÉRT 
Láposi Ferencné, a Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ IPAROSA 
Konkoly József vállalkozó, elektrotechnikus 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ MŰVÉSZE 
Meiszter Kálmán festőművész 
 
KŐBÁNYA KIVÁLÓ ÁLLATORVOSA 
Dr. Rétfalvi Tamás, az Óhegyi Állatorvosi Rendelő állatorvosa 
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KIEMELKEDŐ KŐBÁNYAI SPORTSIKEREK 

 

Március  első  hetében  rendezték  a  kadet  vívó  Európa‐bajnokságot  Klagenfurtban,  ahol  a 
Törekvés  Sportegyesület  férfi  tőrözői  alkották  a  magyar  válogatottat,  köztük  számos 
nagyon fiatal versenyző. Németh András bronzérmes lett egyéniben, a magyar válogatottat 
alkotó  Törekvés  Sportegyesület  sportolói:  Németh  András,  Mátyás  Bálint,  Mósa  Tamás, 
Dósa Dániel negyedik helyezést értek el.  

Mohamed Aida vívónő is nagyon eredményesen szerepelt az elmúlt időszakban.  

A  Törekvés  vívója,  Mátyás  Bálint  6.  helyezést  ért  el  a  Jordániában  megrendezett 
világbajnokságon.   Az új idényben, az ausztriai Mödlingben lezajlott kadet világbajnokságra 
válogató  versenyen  150  induló  közül  Németh  András  I.  helyezést,  Dósa  Dániel  pedig  III. 
helyezést  ér  el,  mindketten    a  Törekvés  versenyzői,  ezzel  a  kadet‐    és  junior 
világbajnokságon – a ranglisták állása szerint – a Törekvés 5 versenyzője vesz részt az EB‐n 
és a VB‐n.   

Paralimpiára kvótát szereztek a Törekvés versenyzői: Szekeres Pál, Mató Gyula és Osváth 
Richárd, akik egyénileg és csapatban is indulnak Londonban. 

A  KSC  úszói:  Cseh  László,  Bernek  Péter,  Kozma  Dominik,  Dara  Eszter,  Pulai  Bence  a  
2011‐ben  rendezett  versenyeken nagyon  jó  eredményeket  értek  el,  így  bízhatunk  abban, 
hogy a londoni olimpián eredményesen képviselik majd Kőbányát, illetve az egész országot. 
2011.  december  8.  és  11.  között  rendezik  Lengyelországban  a  rövidpályás  Európa‐
bajnokságot,  ahol  a  KSC  úszószakosztályát  6  versenyzőnk  képviseli:  Cseh  László,  Bernek 
Péter, Kozma Dominik, Pula Bence, György Réka és Ferenczi Fanni.  A 2011. december 12. 
és  18.  között,  az  Egyesült  Államokban  megrendezésre  kerülő  EURÓPA‐USA  nemzetközi 
rövidpályás versenyen a KSC úszószakosztályát Cseh László és Bernek Péter képviseli. 

Országos birkózó bajnokunk is van a KSC‐ben, Sárkány Vivien személyében. 

Rácz Gergő a 2011. október 29‐én Miskolcon megrendezett kéttusa, egyéni elit‐bajnokság 
Ifi "D2"‐es versenyén I. helyezést ért el. 

2011. október 2‐án zajlott a Wolf Kupa, Gyermek és Diák I. Budapest Bajnokság, ahol a KSC 
birkózói Borsos Levente, Karai Miklós, Birtalan Bendegúz, Pintér Zoltán és Orosz Tibor  I. 
helyezést  értek  el.  Ugyancsak  birkózásban  a  Szentesen  megrendezett  Diák  II.  Serdülő 
Kötöttfogású Budapest Bajnokságon Imre Gyula I. helyezést ért el. 

 
 

 
EURÓPABAJNOKI ELSŐ HELYEZÉS 
 
Sakk  Európa  Bajnokságra  került  sor  2011  szeptemberében  Bulgáriában, 
ahol  a  Kőbánya  SC  játékosa,  Krstulovic  Alex,  a  8  év  alattiak  között  
Európa‐bajnoki első helyezést ért el.  
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POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
2011.  tavaszán a Polgármesteri Hivatal  tevékenységének átfogó  felülvizsgálatát  követően 
az  ésszerű  és  költséghatékony  működés  biztosítása  érdekében  átszervezésre  került  a 
hivatali struktúra.  
 
Önkormányzatunk  honlapján  a  www.kobanya.hu  címen  megtekinthetik  az  új  hivatali 
felépítést. A következőkben röviden ismertetjük a szervezeti egységek főbb tevékenységét. 
 
A  Főépítészi  és  Fejlesztési  Iroda  tevékenységi  körébe  tartoznak  a  kerület  teljes 
közigazgatási  területére  kiterjedően  a  településrendezési  és  építészeti,  valamint  a 
közlekedésfejlesztési  ügyek,  továbbá  a  pályázat  és  ágazati  támogatásokkal  kapcsolatos 
feladatok ellátása, koordinálása. 
 
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda 3 szervezeti egységre tagolódik: Költségvetési Csoport, 
Pénzügyi  és  Intézményi  Csoport,  valamint  Számviteli  és  Vagyonnyilvántartási 
Csoport.  Az  irodán  zajló  munka  átfogja  a  gazdálkodás  teljes  körét,  a  költségvetés 
elkészítését,  annak  megvalósítását:  az  önkormányzati  feladatokhoz  és  a  kisebbségi 
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. 
 
A  Hatósági  Iroda  keretében  5  csoport  tevékenykedik.  Az  Adócsoport  elsősorban  a 
kerületben  kivetett  építmény‐  és  telekadó,  valamint  idegenforgalmi  adó  behajtásával 
foglalkozik.    Az  Építés,  Környezet  és  Közlekedéshatósági  Csoport  hatóságként  és 
szakhatóságként a következő ügyekben jár el: építésügyi hatósági ügyek, környezetvédelmi 
hatósági ügyek, ezen belül jegyzői és önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek, zöldfelületi 
és növényvédelmi körbe tartozó ügyek, állategészségügyi  feladatok, hulladékgazdálkodási 
ügyek,  közlekedéshatósági  és  közútkezelői  ügyek,  közterület‐használattal  kapcsolatos 
ügyek, házszámozások, telepengedélyek és működési engedélyek eljárásaiban szakhatósági 
közreműködés,  valamint  mélyépítési  hatósági  illetve  szakhatósági  ügyek.  
A  Hatósági  Csoport  feladatkörébe  tartoznak  a  szabálysértési  ügyek,  hagyatéki  ügyek, 
működési‐  és  telepengedélyezési  ügyek,  a  bejelentésköteles  kereskedelmi 
tevékenységekkel,  a  bejelentésköteles  ipari  és  kereskedelmi  tevékenységekkel,  a 
szálláshely‐üzemeltetési  engedélyek  kiadásával,  a  vásárok,  piacok  engedélyezésével,  a 
bevásárlóközpontok  bejelentésével,  a  temetkezési  szolgáltatási  tevékenység  engedé‐
lyezésével,  az  üzletszerűen  végzett    társasházkezelői  és  ingatlankezelői  tevékenység 
nyilvántartásával  és  a  zenés,  táncos  rendezvények  engedélyezésével  kapcsolatos  ügyek,    
valamint  a  lakcímrendezési  és  birtokvédelmi  ügyek.    Kiemelt  feladatot  jelent  továbbá  a 
csoport    tevékenységében   a közterület‐használati ügyek intézése, valamit a közútkezelői 
feladatok ellátása.   Az Igazgatási Csoport feladatköre az anyakönyvi, a névváltoztatási, az 
állampolgársági ügyek,  lakcím‐nyilvántartási adatszolgáltatások,  lakcím‐bejelentési ügyek, 
személyazonosító  igazolvány,  mozgáskorlátozottak  parkolási  igazolványa,  útiokmányok, 
vezetői  engedély,  járműigazgatási  ügyek  (forgalomba  helyezés,  törzskönyv,  jármű 
forgalomból történő kivonása stb.), továbbá az egyéni vállalkozók. A csoporthoz tartozóan 
működik  az  Okmányiroda  és  az  Ügyfélszolgálat  (pénztár)  is.    A  Közterületfelügyeleti 
Csoport  elsődleges  feladata  a  közrend,  köztisztaság  folyamatos  hatósági  ellenőrzése, 
ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. 
Közreműködés  a  társadalmi  bűnmegelőzési  feladatokban,  a  közbiztonság  és  a  közrend 
védelmében, célzott és hatékony fellépés a szabálysértőkkel szemben, részvétel a hatósági 
ellenőrzésekben.  
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A Humán  Iroda  két  csoportja  két  nagy  területet  ölel  fel.  A  Szociális  és  Egészségügyi 
Csoport  ellátja  a  szociálpolitikai,  jegyzői  gyámhatósági  (családi  jogállás  rendezése, 
ismeretlen  helyen  tartózkodó  személyek  részére  ügygondnok  kirendelése,  szülői 
hozzájárulás  felvétele  ismeretlen  személy  általi  örökbefogadáshoz,  gyermekvédelmi) 
feladatokat,  továbbá  a  lakásügyi  (a  bérbeadói  jogok  és  kötelezettségek  gyakorlásával 
kapcsolatos)  feladatokat,  valamint  a  Népjóléti  Bizottság  részére  döntés‐előkészítési  és 
végrehajtási  feladatokat.  Az  egészségügyi  alapellátási  feladatokat  14  rendelővel,  az 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  Kőbányai  Egészségügyi  Szolgálat  révén  biztosítja  a 
csoport.    
A  Kulturális,  Oktatási  és  Civil  Csoport  ellátja  az  önkormányzat  közoktatási, 
közművelődési,  az  ifjúsági  és  sport  ágazat  területén  jelentkező  feladatait,  valamint  a 
kisebbségi,  egyházi  és  civil  szervezetekkel,  szerveződésekkel,  alapítványokkal  és 
közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat. 

 

A  Jegyzői  Iroda  5  főbb  területet  átfogva  végzi  tevékenységét.  Ennek  keretében  a 
Szervezési  és Ügyviteli  Csoport  elsődleges  feladata  a  Képviselő‐testület  és  bizottságai 
üléseinek szervezési,  technikai előkészítésében, zavartalan  lebonyolításában,  továbbá a 
jegyzőkönyv‐vezetési  feladatok  ellátásában,  s  az  ezt  követő  digitális  feldolgozásban, 
archiválásban  jelenik  meg.  Az  Iktatási  és  Informatikai  Csoport  fő  tevékenysége  a 
hivatali  ügyiratkezelés,  valamint  a  Hivatal  informatikai  hálózatának  működtetése  és 
folyamatos  karbantartása,  az  önkormányzati  intézmények  informatikai  támogatása.  Az 
Iroda önálló csoportjaként működik a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport, valamint 
itt  történik  a  hivatali versenyeztetés és közbeszerzés koordinálása.  A Polgármesteri 
Hivatali  Gazdasági  Csoport  végzi  a  Hivatal  és  telephelyei  zavartalan  működtetésének 
biztosítását, az épület‐ és gépkarbantartást, a leltározási és selejtezési feladatokat, továbbá 
a  működéshez  szükséges  költségvetési  javaslat  elkészítése,  a  beruházások,  felújítások, 
üzemeltetési, dologi kiadások tervezése is e csoport feladata. 

A  Polgármesteri  Hivatal  önálló  szervezeti  egységeként  tevékenykedik  a  Polgármesteri 
Kabinet, a Belső Ellenőrzés, a Gyámhivatal és a Jogi Csoport. 

 
 

Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: 
 
központi telefonszáma:  4338‐100 
központi faxszáma: 4338‐230 
e‐mail címe: kobph@kobanya.hu 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
 
Okmányiroda, Ügyfélszolgálat, 1102 Budapest, Szent László tér 24.  

 
Adóhatóság, Gyámhivatal, Közterület‐felügyelet, a Humán Iroda Kulturális, Oktatási és Civil 
Csoportja, 1105 Budapest, Bánya u. 35. 
   
Szabálysértési Hatóság, Belső Ellenőrzés, 1102 Budapest, Állomás u. 2.  

 
Kisebbségi ügyek, 1105 Budapest, Ihász u. 24.  
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
 

Polgármesteri Hivatal szakfőosztályain/osztályain 
Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek 

13.30 – 17.30  –  8.00 – 16.00  –  8.00 – 11.30 
 

Okmányirodán 
Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek 

12.30 – 17.30  8.30 – 13.00  8.30 – 16.00  12.30 – 15.30  8.30 – 13.00 
 

Ügyfélszolgálaton 
Hétfő  Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek 

8.30 – 17.30  8.30 – 15.30  8.00 – 16.00  8.00 – 15.30  8.00 – 13.00 
 
 
 

AMIT ÉRDEMES TUDNI 
 
 
Az  önkormányzat  a  közfoglalkoztatás  keretében  a  bérpótló  támogatásra  jogosult 
állampolgárokat  a  KŐKERT  Kőbányai  Non‐profit  Közhasznú  Kft.  szervezésében 
foglalkoztatja.  A  közfoglalkoztatottak  közterületeken,  parkokban  dolgoznak,  de  szükség 
volna  további  foglalkoztatási  helyek  bevonására.  A  közfoglalkoztatásban  résztvevők  a 
minimálbért  kapják,  akiknek  nem  tudnak munkát  felajánlani, 2011.  szeptember 1jétől 
foglalkoztatást  helyettesítő  támogatást  kapnak  a  hivatalunktól,  aminek  összege 
megegyezik a nyugdíjminimum összegével, amely 28 500 Ft. 
 
A  szociális  ellátások  és  gyermekvédelmi  támogatások  helyi  szabályozásáról  szóló 
önkormányzati  rendelet módosításával 2011.  szeptember 23tól  az  alábbi  változások 
történtek a szociális támogatások területén: 
 

A jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek be kell szereznie a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal  igazolását arról, hogy  jövedelemmel nem rendelkezik. Az  intézkedésre a 
„szürke  gazdaságból”  élők  számának megemelkedése miatt  volt  szükség,  valamint  egyre 
több  ügyfél  próbálta  eltitkolni  jövedelmét  a  segélyre  való  jogosultság  kedvezőbb 
elbírálásnak reményében. 

 
A  megállapított  lakásfenntartási  támogatás  az  önkormányzati  bérlakások  esetében  a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére kerül folyósításra. 
 
A központilag meghatározott  gáz‐  és  távhő‐kompenzáció megszűnése miatt  a Képviselő
testület  megemelte  a  lakásfenntartási  támogatásra  való  jogosultság  jövedelmi 
értékhatárát, 85 500 Ft‐os értékhatárig tudjuk támogatni a rászoruló kőbányai lakosokat. 
 
A  rendeletmódosítás  óta  átmeneti  segélyt  lehet  kérni  a  térítési,  illetve  ellátási  díj 
megfizetéséhez  is.  Az  egyéves  időtartamra  megállapított  támogatást  azok  kérhetik, 
akiknek  a  tartásra  köteles  közvetlen  hozzátartozója  pszichiátriai,  szenvedélybeteg  vagy 
fogyatékos személyek intézményében ellátásra szorul, és a térítési díj megfizetése gondot 
okoz a család számára.  
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A  gazdasági  válság  hatására,  valamint  a  temetési  költségek  egyre  emelkedő  tendenciája 
miatt  egyre  több  család  képtelen  kifizetni  a  halálesettel  kapcsolatos  költségeket.  A 
köztemetések számának emelkedése miatt a Képviselőtestület mentesíti a köztemetés 
költségeinek a megtérítése alól az eltemettetésre köteles személyt,  ha a  családjában 
az egy főre eső jövedelem 42 500 Ft alatt, egyedülálló esetében 57 000 Ft alatt van. 
 
Az  elmúlt  évhez  hasonlóan  idén  is  a  Fővárosi  Gázművek  és  az  ELMÜ  tevékenységét 
szabályozó  jogszabályok  alapján  azok  az  állampolgárok,  akik  rendszeres  szociális 
támogatásokban  részesülnek,  kérhetik  a  védendő  fogyasztóvá  nyilvánításukat.  A 
védendő fogyasztóknak a szolgáltatók részletfizetési kedvezményt, illetve 30 napos fizetési 
haladékot adhatnak. 
 
A magyar  állampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.  törvény módosítása  lehetővé  teszi,  hogy 
egyszerűsített honosítási eljárással  bármelyik  anyakönyvvezetőnél  vagy  külképviseleti 
szervnél benyújthassák kérelmüket a magyar állampolgárság megszerzése iránt mindazok, 
akik  igazolni  tudják  a  magyar  származásukat.  Az  elbírált  és  jóváhagyott  kérelmeket  a 
Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatal  –  az  ügyfél  kérésének  megfelelő  település 
anyakönyvvezetőjének,  illetve  külképviseletnek  –  állampolgársági  eskü  letételére 
megküldi.  Eddig  közel  háromszázan  tettek  magyar  állampolgársági  esküt  kerületünkben 
olyanok, akik az egyszerű honosítási eljárás keretében kérték a magyar állampolgárságot. E 
tekintetben az érdeklődés továbbra is nagy.  
 
Az  egyes  közúti  közlekedési  igazgatási  feladatokról,  valamint  egyes  közlekedési  tárgyú 
kormányrendeletek  módosításáról  szóló  138/2011.  (VII.  19.)  Korm.  rendelet  a 
járműigazgatási  ügykört  érintette,  és  2011.  július  22‐én  lépett  hatályba.    E  szerint  a 
közigazgatási  bírságot  kiszabó  hatóság  kezdeményezése  alapján  az  okmányirodának  a 
gépjárművet a  forgalomból ki kell vonnia, ha a  jármű üzemben  tartója a  jogerősen 
kiszabott  közigazgatási  bírságra  vonatkozó  befizetési  kötelezettségének  nem  tett 
eleget. Az illetékes rendőri szerv, a Vas Megyei Rendőr‐főkapitányság folyamatosan küldi a 
kivonási  megkereséseket.  Egy  hónap  alatt  közel  120  megkeresés  érkezett  közigazgatási 
bírság nem fizetése miatti forgalomból történő kivonásra. 
 
Budapest  Főváros  X.  kerület  Kőbányai  Önkormányzat  Képviselő‐testületének  az  egyes 
anyakönyvi  események  engedélyezéséről,  valamint  a  többletszolgáltatásért  fizetendő 
díjakról  szóló  29/2011.  (IX.  1.)  önkormányzati  rendelete  a  2011.  évben  került 
megalkotásra, amely szabályozza az anyakönyvi esemény (elsősorban házasságkötés) 
hivatali  helyiségen  kívüli,  illetve  hivatali munkaidőn  kívüli  tartásának  szabályait, 
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjat. 
 
Elfogadásra  került  Budapest  Főváros  X.  kerület  Kőbányai  Önkormányzat  Képviselő‐
testületének  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló  közterületek  használatáról,  a 
taxiállomások  létesítéséről  és  használatának  rendjéről,  valamint  az  Önkormányzat 
tulajdonában  álló  helyi  közutak  nem  közlekedési  célú  igénybevételéért  fizetendő  díjról 
szóló  21/2011.  (VI.  20.)  önkormányzati  rendelete,  mellyel  egy  egységes  és  az 
állampolgárok számára is jobban áttekinthető rendelet született. 
 
ÚJ!  Korábban  semmilyen  módon  nem  rendelkezett  az  önkormányzat  a  helyi  értékek 
védelméről,  azonban  a Képviselő‐testület  a  szeptemberi  ülésén megalkotta  az épített és 
természeti környezet kerületi helyi védelméről  szóló 34/2011.  (IX. 26.) rendeletét az 
általános érvényű, normatív szabályozás érdekében. 
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HÍRMOZAIK 2011BŐL 
 
A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával Magyar   Termelői Piac nyílt a Korponai 
utcában (a volt ital nagykereskedés területén) 2011. augusztus 31‐én. Ezzel egy új hálózat 
kiépítése  vette  kezdetét,  amely  elsősorban  az  őstermelőknek  biztosít  lehetőséget  a 
termékeik eladásához. 
 

November  15‐én  második  alkalommal  nyitotta  meg 
kapuit  az  ÖNKORMÁNYZATI  JÉGPÁLYA  a  Budapest, 
Halom  u.  42.  szám  alatti  ingatlan  területén.  
Az  idén  még  szebb,  még  komfortosabb  és  immár  fedett 
jégpálya  2012.  március  15‐ig  fogadja  a  korcsolyázás 
szerelmeseit.  Naponta  8  és  14  óra  között  kőbányai 
óvodások  és  iskolások  korcsolyázhatnak  ingyenesen,  14 
és  22  óra  között  a  lakosság  használhatja  a  jégpályát. 
Kísérőknek  200,  gyermekeknek  300,  felnőtteknek  400 

forint  a  belépőjegy,  nagycsaládosoknak  ‐  nagycsaládos  igazolvány  felmutatásával  ‐  100 
forint kedvezmény jár minden jegy árából!  
 
                                                                                                  
LÁTOGATHATÓ A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIATEMPLOM 
 
Önkormányzatunk támogatásával 2011. augusztus 1. napja óta, Budapesten 
harmadikként  NYITVA  TART  és  várja  látogatóit  a  Szent  László 
plébániatemplom. A templom hétfőtől szombatig, naponta 8‐12 és 15‐19 
óra között, vasárnaponként a liturgikus programok szerint tart nyitva. 
 
 
KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD 
 
Önkormányzatunk  "Kőbánya  számít  rád"  elnevezéssel  szociális  alapú  tanulmányi 
ösztöndíjat alapított a kőbányai lakos általános‐ és középiskolás, nappali tagozatos tanulók 
ösztönzésére.  Bízunk  abban,  hogy  kezdeményezésünkkel  sok  kőbányai  gyermeknek, 
diáknak segíthetünk! 
 
 
KEDVEZMÉNY KŐBÁNYAIAKNAK 
 
Önkormányzatunk  együttműködési  megállapodást  kötött  a  Hungexpo  Vásár  és  Reklám  
Zrt.‐vel, melynek keretében minden kőbányai lakos, 
aki  érvényes  lakcímigazolványát  felmutatja,  25% 
kedvezményt  kap  a  Hungexpo  saját  kiállításaira, 
rendezvényeire szóló belépőjegyek árából. Továbbá, 
amennyiben  ezeken  a  kiállításokon  Kőbányán 
bejegyzett  székhellyel  rendelkező  cég  kiállítóként 
kíván részt venni, a Hungexpo kedvezményes, egyedi árat alakít ki számára. 
   
A  Hungexpo  2012‐es  rendezvényeiről  –  melyeken  él  a  kőbányai  kedvezmény  –  a 
következőkben tájékozódhatnak! 
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KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG 
 
Elkészült a Gyakorló utcai térfigyelőrendszer, melynek az ünnepélyes átadására 2011. 
április 22‐én került sor a X. kerületi Rendőrkapitányság épületében. Az azóta eltelt időszak 
adataiból  is  kitűnik,  hogy  a  Gyakorló  utca  térségében  jelentős  mértékben  csökkent  a 
bűnelkövetések száma.  

 

Ez év májusától Mezőőri Őrszolgálat kezdte meg működését Kőbánya külterületein. 
 

A  kerületi  Rendőrkapitánysággal  körzeti  megbízotti  irodát  (KMB)  működtetünk  az 
Újhegyi sétányon és a Hárslevelű utca 17. szám alatt. Terveink szerint további KMB irodát 
nyitunk a Somfa köz 2. szám alatt. 
 
 
 

ÚT ÉS JÁRDAÉPÍTÉS, KÖZVILÁGÍTÁS, FORGALOMTECHNIKA 
 

Járdafelújításra 2011ben eddig 10 000 000  forintot  fordítottunk, ebből 520  folyó
méter, 1140 m2 új felület készült el a következő utcákban: 
Pázsitfű utca, Juhar utca és Mádi utca között, páros oldal  
Rákosvölgyi utca, Keresztúri úttól a Paprika utca között, páros oldal 
Váltó utca, Váltó utca páros oldal ‐ Rákos‐patak gyaloghíd 
Hárslevelű utca, Bojtocska utca ‐ Dombhát utca, páros oldal 
Márga utca, Gergely utca ‐ Márga köz, páros oldal 
Újhegyi sétány, SPAR áruház előtti járda. 
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Útfelújításra  2011ben  eddig  130 000  000  forintot  használtunk  fel,  melyből  925 
folyóméter, 6000 m2 út készült el a következő utcákban: 
Veszprémi utca, Havas I. utca – Halom utca  
Alkér utca, Óhegy utca – Dér utca 
Nagyicce utca, Pilisi utca – Dömsödi utca  
 

A  Száva  utca  I.  ütemének  felújítására,  teljes 
szerkezetének  átépítésére  80.000.000  forintot 
fordítottunk.  
Néhány  adat:  nagykockakő  burkolat  bontása:  3698 m² 
közmű  szerelvény  szintbe  helyezés,  átépítés:  98  db 
Földművek  vízszintes  felületének  rendezése: 4800  m² 
Aszfalt  kötőréteg  beépítve 7  cm  vastagságban:  260 m³ 
Aszfalt kopóréteg beépítve 4 cm vastagságban: 164 m³ 
Gyephézagos  burkolat  készítése  a  parkolók  területén: 
360  m²,  Járda  szegély  építés:  450  m,  burkolatépítés:   
1600 m² 

 
Elkészült  a Kékvirág  utcai  park  belső  járdáinak új  aszfalt  réteggel  való  ellátása,  1100 m2 

felületen 6, 2 millió forint ráfordítással.  
 
Tervek  szerint  még  ez  évben  megvalósul  a  Grafit  utca  és  a  Rákosvölgyi  utca  jelenlegi 
földútjainak szilárd burkolattal való ellátása, ennek várható költsége 25 millió forint lesz. 
 
A  közbiztonság  és  közrend  biztosítása  céljából  közvilágítást  építettünk  ki  a  Medveszőlő 
utcai játszótérnél, a Pázsitfű utcában a 18‐as szám előtt, valamint a Pára utcába ugyancsak 
a játszótérnél. 
 
Megszüntetve  a  korábban  balesetveszélyes  állapotokat,  a  következő  helyeken  kerültek 
felújításra  a meglévő  útburkolati  jelek:  Vízimalom  utca  –  Idősek  Otthona  akadálymentes 
parkolója,  a  Rendőrkapitányság  akadálymentes  parkolója,  a  Kada  utcai  Posta  előtti, 
valamint az Állomás utcai sárga szegély, továbbá útburkolati prizmák elhelyezésére került 
sor a Maglódi út – Kocka utca sarok, a Maglódi út – Újhegyi út sarok, valamint Mádi utca – 
Lavotta  utca  kereszteződésében.  A  Kápolna  térnél,  valamint  a  Harmat  utcában  a 
kerékpárúton  került  sor  a  kopott  jelek  kijavítására.  A  közlekedési  biztonság  javítása 
céljából  csökkentett  sebességű  övezetet  alakítottunk  ki  a  Kabai  utca  –  Váltó  utca  – 
Rákosvölgyi  utca  által  határolt  területen,  ahol  csak  a  belépő  helyeken  került  kialakításra 
forgalomcsillapító  küszöb,  a  belső  részeken  a  járművek  lassítására  terelőszigeteket 
építettünk ki. Forgalomtechnikai változtatások történtek a Cserkesz utca – Gergely utca – 
Kerecseny  utca  –  Kada  utca  által  határolt  területen,  mely  alapján  biztonságosabb  lett  a 
közlekedés,  szabályozottabbá  vált  a  parkolás  és  a  zöldterületek  védelme  is  jobban 
megvalósítható. 
 
Az  önkormányzat  üzemeltetésében  lévő  utak  és  járdák  felületi  hibáinak  javítási  munkái 
folyamatosan  történnek.  Megkezdődött  a  lakossági  panaszok  feldolgozása  is,  melynek 
keretében oszlopok kerültek a kertvárosi iskolához, és lezárásra került  az autósok elől az 
Újhegyi sétány a Bányató utcánál. 
 
Megoldottuk a sok‐sok éve várt csapadékvíz‐elvezetési problémákat a Gépmadár utcában 
és a Medveszőlő utcában. 
 
Monitoring kutak kerültek elhelyezésre az Óhegy parkban a talajmozgás figyelésére. 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FELADATOK 
 
A  Fővárosi  Önkormányzattal  együttműködésben  ez  évben  megkezdődött  a  Kozma  utcai 
Újköztemető  előtti  körforgalom  és  virágcsarnok  építése.  A  munka  várható  befejezési 
véghatárideje:  2012.  október  23.    Az  eddig  lezajlott  egyeztetéseket  követően  a  temető 
területén kerülnek kialakításra a virágárusok ideiglenes elhelyezését biztosító konténerek, 
valamint  folyamatos  egyeztetések  történnek  az  érintett  sírkövesek  műhelyének 
áthelyezéséről és az Őri Szálló épületeinek bontásáról. 

 
Ugyancsak képviselő‐testületi  jóváhagyásra került  a Budapest X.,  Pilis  utca  –  L4 övezet  – 
belterületi határ – Nemes utca – Kabai utca – MÁV vasútvonal által határolt terület Kerületi 
Építési  Szabályzata  és  Szabályozási  Terve,  e  döntéssel  egyidejűleg  a  területre  elrendelt 
változtatási tilalom is megszűnt. 

 
2011. szeptemberében megkezdődött a Bosch vállalatcsoport 
új központi bázisának építése Kőbányán. Az új létesítmény ad 
majd  helyet  a  Bosch  Budapesti  Fejlesztési  Központnak  és  a 
cég  több  másik  részlegének.  Az  építkezés  2013  elejére 
fejeződik  be.  Az  ünnepélyes  alapkőletétellel  egyidejűleg 
köszöntötték a céghez szerződött 600. magyar mérnököt! 
 

JÁTSZÓTÉR, SPORTPÁLYAÉPÍTÉS 
 
A Medveszőlő utcában felújítottuk a játszóteret, a kicsik és nagyok örömére. 

 
Ugyancsak sor került  a Mádi utca és a Harmat köz közötti  játszótér  felújítására, melynek 
elnevezésére az önkormányzatunk pályázatot írt ki. Bölcskei Dorina javaslatára a játszótér 
a  Harmatcsepp  elnevezést  kapta,  mivel  a  játékok  egy  csepp  alakra  emlékeztető 
gumiszőnyegen helyezkednek el. 
 
Önkormányzatunk támogatásával, a Zsivaj utcai Óvodában adtuk át 
az  ELSŐ  BUDAPESTI  Ovi‐Foci  Sportpályát.  A  speciális  méretű  és 
kivitelezésű  műfüves  pálya  kifejezetten  az  óvodás  korosztály 
számára lett kifejlesztve és több sportág művelésére alkalmas.  
 
A  Kékvirág  utcai  játszótér  közvilágításának  és  a  járdák  felújításának  igénye  júliusban 
megtartott  lakossági  fórumon  merült  fel  igényként.  A  Kőbányai  Vagyonkezelő  Zrt.  a  
járdafelújítási munkálatokat megkezdte, november hónapban várhatóan be  is  fejeződik, a 
közvilágítás kivitelezésére pedig 2012 tavaszán kerül sor. 
 
Ugyancsak  előkészítés  alatt  van  a  Bársonyvirág  utcai  játszótér  felújítása,  a  kivitelezés 
várhatóan 2012 tavaszán kezdődhet meg. 
 

 
KIEMELT ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 

 
A  Bihari  u.  8/c  szám  alatti  lakóépület  a  szociális  rehabilitációs  program  keretében  újúlt 
meg,  mely  során  megvalósult  73  db  komfortos  lakás,  iroda,  műhely,  kert  és  gépkocsi 
parkoló  kivitelezése.  A  műszaki  átadás‐átvételt  követően  a  használatbavételi  engedélyt 
2011. november elején kaptuk meg.  
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A  Kincskeresők  Óvodában  (Mádi  u.  4‐6.)  tornaszobát  építünk,  2011.  november  30‐i 
befejezési határidővel. Szintén a Kincskeresők Óvodában (Mádi u. 4‐6.) került sor extenzív 
zöldtető kialakítására, amivel az épület lapostetejének évek óta húzódó szigetelési gondjait 
sikerült megoldani.  
 
Az  Újhegyi  sétányon  az  ügyfélszolgálati  iroda,  illetve  a  szolgáltató  ház  kialakításának 
tervezési munkái folynak, a kivitelezésre várhatóan a jövő évben kerülhet sor.  
 
A  Téglavető  u.  36.  –  Sörgyár  u.  31.  szám  alatti  ingatlanon  lévő  épület  felújításával  –  a 
Kőbányai  Önkormányzat  és  az  Országos  Mentőszolgálat  között  létrejött  megállapodás 
alapján – új mentőállomást létesítünk, melynek megvalósítása jövő évben várható. Jelenleg 
a kiviteli tervek véglegesítése zajlik.  
 
A  Szent  László  Általános  Iskolában,  az  Aprók  Háza  Óvodában  (Újhegyi  sétány  5‐7.),  a 
Kiskakas  Óvodában  (Mádi  u.  86‐94.)  és  az  Apró  Csodák  Bölcsődében  (Zsivaj  u.  1‐3.)  a 
vizesblokkok felújítására került sor az intézmények nyári zárva tartási ideje alatt.  
 
A  Széchenyi  Általános  Iskolában  (Újhegyi  sétány  1‐3.)  homlokzati  nyílászárók  cseréjére 
került sor, teljesen megújult a tornaterem és az öltözők a nyári szünet alatt.  
 
Idén megkezdtük az orvosi rendelők felújítását, a munkálatok idén hét rendelőt érintenek, 
melyek a következők: a Gergely utca 26., a Hárslevelű utca 19. és Máv‐telep 39. szám alatti 
felnőtt  háziorvosi  rendelők  és  a  Zsivaj  utca  2.  szám  alatti  felnőtt  és  gyermek  háziorvosi 
rendelő,  valamint  a  Kőbányai  út  47.  szám  alatti  gyermekfogászati  rendelő.  E  program 
keretében a Pongrácz úti felnőtt háziorvosi rendelőben, valamint az Újhegyi sétány 13‐15. 
szám  alatti  felnőtt  és  gyermek  háziorvosi  rendelő  és  gyermekfogászat  épületében  teljes 
nyílászáró  csere  történt.  A  Salgótarjáni  utca  47.  szám  alatti  orvosi  rendelő  felújítása 
december elején fejeződik be.  
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Növényvédelem  területén  a  fő  hangsúlyt  a  parlagfű  és  gyomok  elleni  védekezésre 
helyeztük.  Ennek  érdekében  „parlagfű  mentesítési  program”  keretében  a  lakosság 
figyelmeztetésén  túl  egyeztetést  szerveztünk  a  legnagyobb  zöldterülettel  rendelkező 
gazdasági és közszolgáltató szervezetekkel. Az egyeztetést követően a kaszálások,  irtások 
megtörténtek,  a  Közterület‐felügyelettel  közösen  folyamatosan  ellenőrizzük  a 
tevékenységet.  Munkánk  során  napi  kapcsolatot  alakítottunk  ki  a  kerületi  zöldfelületek 
kezeléséért  felelős  KŐKERT  Kőbányai  Non‐profit  Közhasznú  Kft.‐vel,  valamint  Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt.‐vel. Közösen kialakítottunk egy, a lakossági bejelentésekkel kapcsolatos 
eljárási rendet.   

 
 

A KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. lakossági 
bejelentésekre szolgáló, ingyenesen hívható zöldszáma:  

0680565378 
email címe:  

bejelentes@kokertkft.hu! 
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Önkormányzatunk  indult  a  "VIRÁGOS  MAGYARORSZÁGÉRT"  2011. 
környezetszépítő versenyen és elnyerte a Főváros Fődíját.  
A pályázaton induló 315 település közül Budapestről nyolc kerület küldte 
el  nevezését.  Budapest  Főváros  Önkormányzata  elismerését  fejezte  ki 
kerületünk, Kőbánya színvonalas részvételéért a versenyben.  
 
 

Külön  „komposztálási program”  indult  márciusban,  melynek  keretében  54  család  és  8 
intézmény  részére  került  kiosztásra  komposztáló  edény.  Ebben  a  munkában  a  KŐKERT 
Kőbányai Non‐profit Közhasznú Kft. nyújtott kiemelkedő segítséget. 
 
Hulladékgazdálkodási  ügyekben  az  előző  évek  gyakorlatának  megfelelően  a  szelektív 
hulladékgyűjtő  szigetek  fenntartása  mellett  évente  két  hétvégi  akciót  is  szervezünk  az 
ilyen  hulladékok  begyűjtésére.  Az  elektromos  és  veszélyes  hulladékok  ingyenes 
leadásának biztosítása a lakosság felé szintén minden esetben sikeres volt. 
 
Ugyancsak  lakossági  akciók  keretében  áprilisban,  a  Föld  napjához  kapcsolódóan,  majd 
(idén  először)  az  Európai Mobilitási  Hét  rendezvényeinek  keretében  rendeztünk  sikeres 
közterületi szemétszedési akciót.  
 
A  hulladékgazdálkodási  tevékenységhez  kapcsolódik  a  nyári  időszakban  lebonyolított 
„Szemét  helyett  virág”  akciónk,  melynek  során  a  lakosság  és  az  intézmények 
virágpalántákkal, ültetvényekkel váltották fel a rendezetlen közterületeket. 
A „Te szedd akció” keretében Kőbánya több pontján takarítottak,  illetve virágot ültettek. 
Az  Újhegyi  lakótelepen  több  mint  százan  vettek  részt  a  sétány  megszépítésében.  Első 
alkalommal a fogvatartottak közül  is egy csapat részt vett az akcióban, a mélytó környéki 
területek megtisztításában.  
 
Önkormányzatunk  pályázatot  hirdetett  közösségi  kertek  kialakítására.  A  program 
eredményesen  zárult  le,  összesen  69  db  pályázat  érkezett,  melyből  41  db  lakossági  28 
pedig intézményi volt. 
 
A Színes –Város program keretén belül a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
határozatának  megfelelően  szerződést  kötöttünk  a  Világ‐Kép  Egyesülettel  az  Újhegyi 
sétányon  lévő  Éltes Mátyás  Általános  Iskola  Bányató  utcára  néző  oldala,  valamint  a  vele 
szemben,  az  Újhegyi  sétány  12.  sz.  alatt  található  szolgáltató  ház  tűzfalának  festésére, 
melyen díszpolgárunk, Cseh László és országgyűlési képviselőnk, Kucsák László is aktívan 
kivette részét.  
 
A  „Tiszta  udvar,  rendes  ház”  valamint  a  „Virágos  Kőbánya”  címmel  pályázatot 
bonyolítottunk  le,  melyekre  28  pályázat  érkezett.  A  díjak  átadására  az  októberben 
megrendezett Kertészeti Konferencián került sor. 
 
Az  Európai Mobilitási Hét  rendezvénysorozata  az  idén  2011.  szeptember  16‐tól  22‐ig 
tartott.  Először került  sor  ilyen nagyszabású  rendezvényre kerületünkben az autómentes 
naphoz  kapcsolódóan. Az  egyhetes  rendezvénysorozaton minden korosztály megtalálta  a 
kedvére  való  programot.  A  rendezvények  között  volt  az  őszi  takarítási  akció  diákok  és 
civilek  részére,  elektronikai  hulladék  és  veszélyes  hulladékgyűjtési  akció,  fűszer‐  és 
gyógynövény‐bemutató. Családi Napra került sor 2011. szeptember 17‐én Óhegyen, három 
nappal  később  ugyanitt  óvodások  részére  Sportnap  volt.  A  rendezvénysorozat  az 
autómentes nappal zárult, melyen több százan vettek részt.  
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AZ IFJÚSÁGI ÉS A SPORT TERÜLET KIEMELT HÍREI 
 
Az  idén  szinte egy  időben zajlott a Nagy Sportágválasztó,  a  Streetball Fesztivál,  a Richter 
Egészségnap, illetve a Diákfesztivál. Mindegyik rendezvény nagyon jól sikerült, tömegeket 
mozgattak  meg.  A  Richter  Egészségnap  keretében  több  mint  3,5  millió  forintot 
sikerült  összegyűjteni,  amellyel  a  Richter  Gyógyszergyár  a  BajcsyZsilinszky 
Kórházat támogatta. 

 
A  szeptember  17‐18‐án  megrendezésre  került  Magyar  Vágtán  –  a  Dreher  Sörgyárak 
szponzorként való részvételével –  lehetőségünk nyílt arra, hogy Kőbánya  is képviseltesse 
magát a versenyzők között. Lopakodó nevű  lovunk az előfutam harmadik helyezettje  lett, 
nem jutott a középdöntőbe. 
 
Az idén megrendezett SzeptEmber Feszt helyszíne a Népliget volt. Számos program, színes 
esemény  várta  az  érdeklődőket.  A  főzőversenyen  a  Kőbányai  Önkormányzat  csapata 
különdíjban részesült. 

 
Képviselő‐testületi döntés alapján, önálló intézményként létrejött a Kőbányai Sportközpont 
és  elfogadtuk  a  2011‐2014.  évre  vonatkozó  Sportkoncepciót,  mely  a  www.kobanya.hu 
honlapon elérhető. 
 
A  diáksport  tábor  5  iskola  149  tanulójának  részvételével,  nagy  megelégedéssel  került 
lebonyolításra.  
 
A  Kőbányai  Diáksportnap  versenyein  CSIVIT  sportágban  8  iskola  160  versenyzője, 
labdarúgásban  8  általános  iskola  56  versenyzője,  kosárlabdában  5  középiskola  50  fiú  és 
leány  versenyzője,  kötélhúzásban  12  iskola  120  versenyzője  vett  részt.  A  kulturális  és 
sportbemutatók keretében 8 iskola 200 tanulója vett részt. Nagy sikere volt a Népligetben 
kihelyezett ingyenes óriás légváraknak és csúszdáknak.  
 
A  Kőbányai  Diákolimpia  általános‐  és  középiskolás  versenyein  2342  általános  iskolás  és 
980  középiskolás  tanuló  vett  részt.  21  sportágban,  6  korcsoportban,  2  nemben. 
Rendezvényeink összességében 93 versenynapot és 485 versenyórát tettek ki. A Kőbányai 
Diákolimpia  eredményhirdetésén  a  Magyar  Gyula  Kertészeti  Szakközépiskolában  10 
általános iskola, 7 középiskola 184 tanulója mellett Cseh László, Bernek Péter, György Réka, 
Mohamed Aida olimpikonok voltak jelen.  
 
Tizenötödik  alkalommal  rendeztük  meg  hatalmas  sikerrel  az  Adidas‐Kőbánya  streetball 
fesztivált,  ahol  a  nappali  versenyen  86,  az  éjszakain  közel  25  csapat  vett  részt.  Az  egész 
napos programban 6 általános iskola, 4 középiskola 16 sportegyesület versenyzői mutatták 
be  produkcióikat  a  közönségnek.  Az  egész  rendezvényt  hozzávetőlegesen  4000  ember 
látogatta.  

Kőbánya idén elnyerte,  

és egy évig viselheti  

a „Kerékpárosbarát Település 2010” címet,  

melyet Magyarország települései között hirdetett meg a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium.  
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Önkormányzatunk az idén is támogatást nyújtott sport‐ és ifjúsági társadalmi szervezetek, 
egyesületek  működéséhez,  pályázati  formában.  A  Kulturális,  Oktatási  és  Sport  Bizottság 
által  sportegyesületek  számára  kiírt  tavaszi  és  őszi  pályázaton  59  egyesület,  a  hátrányos 
helyzetű gyermekek támogatására kiírt pályázaton eddig 16 pályázat nyert támogatást.  
 
A  Kőbányai  Óvodás  Sportnapok  3  versenysorozatán  mind  a  18  óvoda  nagy  sikerrel  és 
lelkesedéssel  vett  részt.  A  szülők  és  hozzátartozók  nagy  érdeklődéssel  kísérték  a 
rendezvényt. 
 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011‐ben pályázatot  írt ki  a kőbányai  székhelyű 
civil  szervezetek,  valamint  nem  kőbányai  székhelyű,  de  Kőbányán  tagszervezettel 
rendelkező  szervezet,  egyesület,  kőbányai  intézményi  háttérrel  rendelkező  jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek 2011. 
évi  konkrét  programok  és  működési  célok  támogatására,  melyre  4 500 000  Ft‐ot 
biztosított. A kiírásra 35 pályázat  érkezett,  ebből 30 pályázatot nyertesnek nyilvánított  a 
Bizottság.  
 
 

KIEMELT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
 
A KMOP20095.1.1/A091f20100002 azonosító számú „A kőbányai „Kis Pongrác” 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. pályázat célja a Budapest X. kerületben 
elhelyezkedő  „Kis  Pongrác  lakótelep”  (Salgótarjáni  út  –  Pongrácz  út  –  Csilla  utca  – 
Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. Általánosan: a Kis Pongrác lakótelep 
fizikai‐társadalmi  leromlását  jelző negatív  spirál megállítása,  a  terület  felértékelődésének 
elindítása  társadalmi,  szociális  integráló,  életminőség  javító  és  környezetjavító 
beruházásokkal. Specifikus projektcélok: Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, 
és  ezáltal  a  működtetési,  karbantartási,  felújítási  költségek  csökkentése;  komplex 
közterület megújítás  élhetőbb  lakókörnyezet  kialakítása,  a  nyugodt  pihenés  feltételeinek 
megteremtése,  és  a  szabadidő  eltöltés  minőségének  javítása  érdekében;    közbiztonság 
növelése;  parkolási  problémák  enyhítése;    forgalomtechnikai  korszerűsítés;  közösségi 
funkciók  erősítése;  lakótelepi  lakosság  közösséggé  formálása;  a  képzési,  foglalkoztatási 
programokban  részt  vevők  elhelyezkedési  esélyeinek  növelése;  szociális  jellegű, 
hátránykompenzáló  programok  segítségével  a  telepen  élő  hátrányos  helyzetű  csoportok 
társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 
 

A pályázat teljes költségvetése: 1 179 724 900 Ft, amelyből 
- Igényelt támogatás: 930 328 435 Ft, elnyert támogatási összeg: 929 590 435 Ft. 
- Önerő: 178 407 090 Ft 

 

A pályázat első és második fordulóban is pozitív elbírálásban részesült.  
 
KEOP5.3.0/A/0920100159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság növelése 
a kőbányai Harmat Általános  Iskolában”  című pályázat  keretében  a  1104  Budapest, 
Harmat  utca  88.  szám  alatt  található  Harmat  Általános  Iskola  külső  homlokzati 
nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, tetőszigetelés valósul meg. 
 
A projekt teljes költsége: 235 107 873 Ft, amelyből 

‐ Elnyert támogatás: 184 371 594 Ft (a teljes költség 78,42%‐a) 
‐ Önerő:  50 736 279 Ft 
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KEOP5.3.0/A/0920100160 azonosító számú „A Fecskefészek ÓvodaBölcsőde és az 
Apró  Csodák  ÓvodaBölcsőde  energetikai  korszerűsítése”  című  pályázat,  amely 
keretében a X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatt található Fecskefészek Bölcsődében és 
a Napközi Otthonos Óvodában,  valamint  a X.  kerület  Zsivaj  utca 1‐3.  szám alatt  található 
Apró Csodák Bölcsődében és Napközi Otthonos Óvodában a külső homlokzati nyílászárók 
cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, tetőszigetelés valósul meg. 
  
A projekt teljes költsége: 273 462 708 Ft, amelyből 

‐ Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft (a teljes költség 75%‐a) 
‐ Önerő: 68 365 677 Ft 

  

 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
Népességi adatok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMÉNY ÉV 
Születés  Házasság  Halálozás 

2007  1 343 fő  275  1 500 fő 
2008  1 550 fő  272  1 502 fő 
2009  1 713 fő  254  1 605 fő 
2010  1 661 fő  207  1 539 fő 

2011. október 10.  1 329 fő  151  1 279 fő 
 
 
Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
Az  önkormányzat  ellátandó  feladataihoz  a  forrásokat  jelentős  mértékben  saját  bevételei  révén 
biztosítja ez évben is, mivel a kapott központi támogatás a kiadásokat csak részben fedezi. 
 
 

A  saját  források  nagyobb mértékű  bevonására  azért  van  folyamatosan  szükség,  mert  a  központi 
támogatások  nem  nyújtanak  fedezetet  az  alapellátások  emelkedő  színvonalú  biztosításához, 
valamint  a  város‐  és  lakásgazdálkodási,  illetve  az  intézményi  beruházási‐felújítási  feladatok 
ellátásához.  A  saját  forrás  előirányzatát  döntően  vagyoni  típusú  –  mint  az  ingatlanértékesítés  – 
valamint helyi adók, lakbér, bérleti díj, intézmények saját bevételei biztosítják. 
 

(MÓDOSÍTOTT  ELŐIRÁNYZATOK  
millió forintban) 

  2009. év   2010. év   2011. év 
Éves költségvetés  21365 20203 20184
   ‐ ebből saját forrás  20379 18843 19288
   ‐ ebből külső forrás  986 1360 896
 

 

 
ÉV  LAKOSSÁG 

SZÁM 
2007  74 599 fő 
2008  75 470 fő 
2009  75 760 fő 
2010  73 981 fő 

2011. október 10.  74 467 fő 
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 (MÓDOSÍTOTT  ELŐIRÁNYZATOK  
millió forintban) 

Bevételek  2009. év   2010. év   2011. év 
Intézményi saját bevételek  1207 1037 1140
Adóbevételek + bírság összesen  9200 9213 9247
   ‐ ebből iparűzési adó  4929 5018 4949
   ‐ ebből gépjármű adó  580 550 570
   ‐ ebből építmény, telekadó  3300 3266 3280
Lakbér  és  lakóház‐kezelési 
bevétel 

933 934 924

Központi állami támogatás  3360 3268 3320
Egészségbiztosítási támogatás  428 367 332
Ingatlan eladások  2303 2044 557
Működési  célra  átvett  pénz‐
eszközök 

296 234 274

Felhalmozási  célra  átvett  pénz‐
eszközök + kölcs. visszatér. 

595 290 187

Finanszírozási bevételek  986 1304 896
Pénzmaradvány + visszatérülés  2057 3030 3307
 
 

Az adóbevételek alakulása 2011 

Iparűzési adó

Építmény, telekadó

Gépjármű adó

Bírság összesen

 
 

Az  állami normatív  támogatások,  központosított  előirányzatok,  kiegészítő  támogatások egyes 
közoktatási  és  szociális  feladatokhoz  tényleges  feladatmutatók  – mint  például  lakosságszám, 
tanulólétszám, ellátottak, illetve gondozottak száma stb. – alapján kerülnek leosztásra. 
A  felhalmozási  kiadásoknál  ezen  időszakban  jellemző  a  tervezettől  való  elmaradás,  amelyek 
jelentős részében a megkezdett munkák folytatásával a befejezés 2012‐ben valósul meg. 
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(MÓDOSÍTOTT  ELŐIRÁNYZATOK  
millió forintban) 

Kiadások  2009. év   2010. év   2011. év 
Intézményi működési kiadások  13718 13529 13408
Társadalmi és szoc. pol.juttatás  484 527 728
Külső  szervezetek  támogatása 
(műk.)  952 1106 1175

Felhalmozási  célú  pénzeszköz‐
átadás + kölcsön 

224 289 276

Beruházási kiadások összesen  3201 2919 2186
Felújítások összesen  774 949 900
Tartalékok  (általános  és  céltar‐
talék)  1741 2134 1226

Finanszírozás kiadásai  263 244 246
 
 
2011.  évi  gazdálkodásunk  kiegyensúlyozott  volt,  az  év  során  nem  kellett  likvid  hitelt 
igénybe  vennünk.  Az  átmenetileg  szabad  pénzeszközeinket  lekötöttük,  melyből  jelentős 
kamatbevételt realizáltunk. 
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