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Kedves Kőbányaiak! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-2019-es 
önkormányzati ciklus első közmeghallgatása 
alkalmából!  
 
A közelmúltban pályafutásom eddigi legnagyobb 
megmérettetéséhez érkeztem. Köszönöm az újbóli 
felhatalmazást, a támogatásukat, köszönöm, hogy 
továbbra is polgármesterükként szolgálhatom Önöket 
és otthonunkat! Köszönöm, hogy Kőbánya minden 
egyéni önkormányzati választókerületében a Fidesz-
KDNP képviselő-jelöltjeinek szavaztak bizalmat. 
Töretlen elkötelezettséggel, lelkesedéssel és hittel 
tekintek az előttünk álló öt esztendőre. Csapatommal 
továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy a legjobbat hozzuk ki Kőbányából!  
 
Az új önkormányzati ciklus kezdetével az előző 
lezárult, 2014. október 30. napján letettük eskünket, 
átvettük megbízóleveleinket, megalakult új 
képviselő-testületünk és bizottságaink.  
 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden 
képviselőtársamnak, bizottsági tagnak és 
valamennyiüknek, akik a 2010-2014-es 
önkormányzati ciklusban velünk, kerületünkért 
dolgoztak, támogatták munkánkat. 
 
Új önkormányzatunk tagjainak kívánok erőt, kitartást 
az előttünk álló öt esztendő kihívásaihoz, kívánok 
eredményes, Kőbánya javát és további fejlődését 
szolgáló együttműködést! Mindenkire szükség van a 
Fejlődő Kőbánya Program végrehajtásához!  
 
Hagyományainkhoz híven ez alkalommal is 
összeállítottuk kiadványunkat, melyben  
a 2014-es esztendőben végzett önkormányzati 
munkánkról, az év kiemelt eredményeiről, 
eseményeiről nyújtunk tájékoztatást, továbbá 
közérdekű információkat osztunk meg Önökkel. 
 
Fogadják érdeklődéssel! 
 

                          
                                               Kovács Róbert 
                                       Kőbánya polgármestere 



 

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

 
 

A Képviselő-testület tagjai és bizottságai  
a 2010. október 14. és 2014. október 11. közötti időszakban 

 
 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG   elnök:  Agócs Zsolt, 
tagjai: Élő Norbert,  Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, 
  Tóth Balázs, Varga István, 
nem képviselő bizottsági tagok: Gerstenbrein György, Kacsmarcsik 

György Istvánné, Tamás László.       

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
elnök:  Marksteinné Molnár  Julianna, 
tagjai:  Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Somlyódy 

Csaba, Farkas Gábor, 
nem képviselő bizottsági tagok: Czirják Sándor, Nagyné Horváth 

Emília, Szlovicsák István, Zima István. 
 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG   
elnök:  Révész Máriusz, 
tagjai: dr. Csicsay Claudius Iván, Gál Judit,  Somlyódy Csaba, Szabóné  
     Gerzson Sarolta, Varga István, 
nem képviselő bizottsági tagok: Beliczay Sándor, dr. Pluzsik 

 Andrásné, Lakatos Béla, Vermes Zoltán, Vízi Tibor. 
 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG elnök:  Szabóné Gerzson Sarolta, 
tagjai: dr. Csicsay Claudius Iván,  dr. Fejér Tibor, Mihalik András, 
nem képviselő bizottsági tagok: dr. Csóka Gabriella, Gagyi Róbert, 

     Tubák István. 
 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG elnök:  Tóth Balázs, 
tagjai: Élő Norbert, Marksteinné Molnár Julianna, Mihalik András, 
nem képviselő bizottsági tagok: Almádi Krisztina, Both Berény, 

     Varga Mónika. 
 

 
 
 



 

 

A Képviselő-testület tagjai és bizottságai  
a 2014. évi önkormányzati választásokat követően 

 
 
 

 
 
 
 

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 
 

 
 
 

 
                        

 
 

 

 

 

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

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

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második szerdáján 16 órától a Budapest X., Üllői 
út 118. szám alatti Általános Iskolában, előzetes telefonos egyeztetés a +36-
30/585-2102-es telefonszámon. 

RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
4. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29. ) I. em. 118-as irodájában, valamint 
minden hónap 2. hétfőjén a Gyakorló utca 3. szám alatti gondnoki irodában. 
Előzetes bejelentkezés a 4338-201-es telefonszámon. 

DR. PAP SÁNDOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Gépmadár 
Óvodában (Budapest X., Gépmadár u. 15.), továbbá minden hónap második 
hétfőjén a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában (Budapest X., 
Keresztúri út 7-9.). 

GAZDAG FERENC képviselő, FIDESZ-KDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 17 és 19 óra között a Budapest, 
X. kerület, Halom u. 37/B szám alatti képviselői irodában. Előzetes 
egyeztetés a gazdagfe@externet.hu címen lehetséges. 

KOVÁCS RÓBERT polgármester,  
képviselő, FIDESZ-KDNP 
3. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. 
emelet 116-os irodájában a 4338-201-es telefonszámon történő előzetes 
bejelentkezés alapján. 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

DR. FEJÉR TIBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
7. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második péntekén 14 és 15 óra között a 
Budapest X., Zsivaj u. 2. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő fszt. 6. 
szobájában. Előzetes bejelentés alapján az időpont és a helyszín változhat.  
Elérhetősége: +36-30/585-1749. 

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

WEEBER TIBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
9. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden héten hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodájában,   
illetve személyes telefonos egyeztetés alapján más időpontban. 
Elérhetősége: 4338-209. 

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától a Budapest X., 
Újhegyi sétány 14/a szám alatti képviselői irodában. 
 

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között  
a Kertvárosi Általános Iskolában, a Budapest X., Jászberényi út 89. szám 
alatt, valamint az Újhegyi sétány 14/a szám alatt. Előzetes egyeztetésre a 
+36-30/579-9803 telefonszámon van mód. 

DR. MÁTRAI GÁBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 16 és 18 óra között a 
Budapest X., Újhegyi sétány 14/a szám alatti képviselői irodában.   
 



 

 
 

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   JEGYZŐ 
 
 

  
 
 
 
 

DR. SZABÓ KRISZTIÁN  
Fogadóóra: minden kedden 14.00 és 15.30 között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 107. számú 
tárgyalójában a 433-82-02-es telefonszámon történő előzetes 
bejelentkezés alapján. 
 
 

SOMLYÓDY CSABA képviselő, MSZP 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest X., 
Kada u. 120. szám alatti képviselői irodában. 
 

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP 
Fogadóóra: minden hétfőn 18 és 19 óra között a Budapest X., Állomás u. 5. 
szám alatti képviselői irodában, előzetes egyeztetés alapján a helyszín és az 
időpont változhat.  
Elérhetősége: +36-30/961-2947, toth.balazs@lehetmas.hu. 
 

TUBÁK ISTVÁN képviselő, JOBBIK 
Fogadóóra: minden hónap harmadik szerdáján a Budapest X., Gyömrői út 
47-49. szám alatti képviselői irodában a +36-30/431-6242-es 
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján. 
 

BÁNYAI T. PÉTER képviselő, EGYÜTT PM 
Fogadóóra: a +36-30/824-5770-es telefonszámon történő előzetes 
egyeztetés alapján megadott helyen és időben. 
 

PATAY-PAPP JUDIT képviselő, DK 
Fogadóóra: minden csütörtökön 16 és 18 óra között a Budapest X., Állomás 
utca 9. szám alatti képviselői irodában (bejárat a Vásárló utca felől).  
 



 

 
 

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

Julianna 
 

tagjai:  Agócs Zsolt  
Mácsik András 

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

Pluzsik Gábor 
 Tábi Attila 
Tamás László 

   
  
   
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
elnöke:  Agócs Zsolt 
 
tagjai:  dr. Fejér Tibor 
  Gál Judit 
  Gazdag Ferenc 

  Patay-Papp Judit Vivien 
  Tóth Balázs 
 

nem képviselő bizottsági tagok:      
Czirják Sándor 
Gregus György 

  Nagyné Horváth Emília 
  Vincze Sándor 

 

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

dr. Fejér Tibor 
 Gál Judit 
 Mácsik András 
 Varga István 
 

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

 
 

 
ON-LINE KÖZVETÍTÉS! 

A képviselő-testületi üléseket az 

érdeklődők élő közvetítésen,  

on-line követhetik  

az Önkormányzat hivatalos 

honlapján, a www.kobanya.hu 

oldalon, valamint a felvételeket 

archiválva is megtekinthetik a 

www.onkormanyzatitv.hu 

honlapon! 



 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
2014. január és november között a Képviselő-testület 14 alkalommal ülésezett (ebből 2 
esetben rendkívüli ülés, 1 közmeghallgatás, továbbá 1 rendhagyó ciklust záró és 1 alakuló ülés 
keretében), összesen 378 napirendi pontot tárgyalt, mely során 548 döntést hozott és 27 
rendeletet alkotott.  
 
A 14 képviselő-testületi ülésen összesen 4 napirend előtti felszólalás hangzott el. 
 
A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok a 2014. január 1-je és 
október 3-a közötti időszakban:  
 

2014. 01. 01. – 10. 03. 
 

 
Ülések 
száma 

 

Hozott 
döntések 

száma 

Gazdasági Bizottság 17 
(ebből 6 rendkívüli) 

243 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

8 56 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 8 110 
Népjóléti Bizottság 11 

(ebből 3 rendkívüli) 
209 

Pénzügyi Bizottság 8 79 
Gazdasági Bizottság és Pénzügyi Bizottság 
együttes ülése 

7 A bizottságok 
külön-külön 
hozzák meg 
döntésüket. 

 
Általánosságban elmondható, hogy a testületi ülések száma az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint alakult, néhány rendkívüli ülés növelte csak az ülésszámot. A Gazdasági Bizottság 
azonban többször tartott rendkívüli ülést, mely főként a pályázati és közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos határidők miatt vált szükségessé. A döntések száma az ülésszámokkal arányosan 
változott.  
 
A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok a 2014. október 31-e 
és november 20-a közötti időszakban:  
 

2014. 10. 16. – 11. 20. 
 

 
Ülések 
száma 

 

Hozott 
döntések 

száma 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 1 38 
Humánszolgáltatási Bizottság 1 49 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

1 8 

 
 



 

 

 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 

                                      Burány Sándor  

   

                                  Dunai Mónika                                           

   
 
 
                 

  
 
 

KŐBÁNYAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
 
 
A 2014. október 12-ei választást megelőző ciklusban 9 nemzetiségi önkormányzat 
működött Kőbányán, a Kőbányai Bolgár Önkormányzat, a Kőbányai Görög Önkormányzat, a 
Kőbányai Horvát Önkormányzat, a Kőbányai Lengyel Önkormányzat, a Kőbányai Német 
Önkormányzat, a Kőbányai Örmény Önkormányzat, a Kőbányai Roma Önkormányzat, a 
Kőbányai Román és a Kőbányai Ruszin Önkormányzat. 
 
 
A 2014. október 12-ei választást követően az alábbi 11 nemzetiségi önkormányzat 
kezdte meg működését. 
 
 
Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Elnök:    Nagy István 
Elnökhelyettes:  Szakács Ferencné 
Tag:  Nackina Hrisztova 

Eliszaveta 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Elnök:    Filipovics Máté 
Elnökhelyettes: Kricskovics Antal 
Tag:   Kovács Brankó  
   Krisztián 
 
 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Elnök:    Wygocki Richárdné 
Elnökhelyettes: Garai Balázs 
Tag:    Segesdy Kataryna 
   Natalia 
 
 
 
 

Budapest 09. választókerületének képviselője, 
fogadóórájára előzetes telefonegyeztetés alapján 
lehet jelentkezni a +36-20/466-8492-es 
telefonszámon. 

Budapest 14. választókerületének képviselője 
fogadóóráján a +36-20/980-5711-es telefonszámon 
történő előzetes egyeztetést követően vehetnek 
részt. 

09. számú OEVK 
MSZP 
 

14. számú OEVK 
FIDESZ 
 



 

 

 

Kőbányai Német Önkormányzat 
Elnök:    Inguszné dr. Barabás 

Rita 
Elnökhelyettes: Bartha László Istvánné  
Tag: Szabó Margit Mária 

 
 

Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Elnök:    Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád  

Szabolcs 
Tag:   Takács Éva 
 
 
Kőbányai Roma Önkormányzat 
Elnök:    Gergely Károlyné 
Elnökhelyettes: Halász Dezső 
Tagok: Didi László 
 Galyas István 

 
 
 
 

Kőbányai Román Önkormányzat 
Elnök:    Papp Zoltán 
Elnökhelyettes: Papp Zoltánné 
Tag:    Füle József 
 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Elnök:    Medveczky Katalin 
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina 
Tag: Kopervász Éva 
 
 
Kőbányai Szerb Önkormányzat 
Elnök:    Szabó Bogdán Árpád 
Elnökhelyettes: Dokic Sanja 
Tag: Berecz Tímea 

Zsuzsanna 
 
Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Elnök:    Petrovszka Viktória 
Elnökhelyettes: Risko Roman 
Tag: Bernáth Ferenc 
 
 
 

 
 

     AKIKTŐL 2014-BEN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a  Kőbányáért díjas Elekes Balázsnétól,  a volt Kőbányai 
Szociális Foglalkoztató Varroda részlegvezetőjétől, 

 
Koltai Attilától, a Kőbányai Roma Önkormányzat  

elnökhelyettesétől, 
 

Majoros Jánosnétól, a Kőbányai Idősügyi Tanács 
tiszteletbeli örökös tagjától,  

 
Manninger Miklós tánctanár, koreográfustól,  

a Törekvés Táncegyüttes egyik alapítójától, 
 

Tengg Józsefnétól, az Idősügyi Tanács tagja, a Gárdonyi 
Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetőjétől, 

 
Varga Emilnétől, az Idősügyi Tanács tagja, a Törekvés 

Nyugdíjas Klub vezetőjétől. 
 



 

 

 

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

A 2014. ÉVBEN 
 
 
 

 
 
 
 
 

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Both Előd 
fizikus-csillagász, az ENSZ Világűrbizottság elnöke. 

 
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA posztumusz elismerésben részesült Lechner Ödön,  
a nemzeti építészet mestere, a szecessziós magyar nemzeti stílus megteremtője. 

 
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA elismerésben részesült Rost Andrea,  

operaénekes, Budapest Díszpolgára. 
 

KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  
Hanczné Szmilkó Katalin, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola igazgatója, 

dr. Lontay Mária, nyugalmazott körzeti gyermekorvos, 
Sándor Zoltán Attila, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola igazgatója 
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  

dr. Kardosné Marti Ilona, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezető, 
Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet kapott 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezete. 
 

Kőbánya Kiváló Közegészségügyi dolgozója elismerő címet kapott Bozi Éva,  
a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. kerületi Népegészségügyi Intézetének 

közegészségügyi felügyelője. 
 
 
 



 

 
 

 

Kőbánya Kiváló Művésztanára elismerő címet kapott Taraszova Krisztina, 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény művésztanára. 
 

Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott a HOFEKA Kft. 
 

Kőbánya Kiváló Könyvtárosa elismerő címet kapott Kováts Beatrix, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 3. számú régiója könyvtárosa. 

 
Kőbánya Kiváló Közösségépítője elismerő címet kapott Fazekas Jenőné, a Szent Anna 

és Joachim Nyugdíjas Klub vezetője. 
 

Sajó Sándor-díjban részesült  
Acsai Józsefné, a Kőbányai Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa,  

Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna, a Kőbányai Harmat Általános Iskola 
igazgatóhelyettese,  

Grófné Váradi Anna, a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola igazgatóhelyettese,  

Hegyes Lászlóné, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusa,  
Tóth Magdolna Ildikó, a Zrínyi Miklós Gimnázium pedagógusa,  
Tuncsik Erzsébet, a Kőbányai Zsivaj Óvoda óvodapedagógusa. 

 
Rottenbiller-díj elismerésben részesült  

Nagyné Berecz Györgyi, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője. 
 

Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  
Lakatos Mihály, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola pedagógusa,  

Tasi Éva, a Polgármesteri Hivatal munkatársa. 
 

Beretzky Endre-díjat kapott 
dr. Huszár Gabriella  felnőtt háziorvos és  dr. Kajcsos Ede  fogorvos. 

 
Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 

 Sándorné Csamári Éva, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  
Védőnői Szolgálat Gyermekorvosi Rendelő védőnője. 

 
Év Ápolója Díjban részesült Fritsche Kornél Józsefné, az Újhegyi sétány 13-15. szám 

alatti Felnőtt Háziorvosi Rendelő körzeti ápolónője. 
 

Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott  
Ágnecz Tiborné, a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde munkatársa,  

Mike Sándorné, a Pongrác út 9. szám alatti Felnőtt Háziorvosi Rendelő munkatársa, 
Nemes Pálné, a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola munkatársa, 

Pummer László, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársa. 
 

Soos Géza-díj elismerésben részesült Istvánfi Klára, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltatási Központ fejlesztőpedagógiai tanácsadója. 

 
Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Kerekes Lászlóné, a Kőbányai Napsugár 

Bölcsőde csoportvezetője. 



 

 

 

EGYÉB ELISMERÉSEK 
 

Pro Natura Emlékplakett 
 

 
 

 
 
 

Budapest Márka-díj 

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése múlt évben alapított 
kitüntetése a Budapest Márka-díj, amely azon 
személyeknek, szervezeteknek adományozható, 
akiknek/amelyeknek kimagasló színvonalú tevékenysége a 
fővároshoz köthető, és ezzel hozzájárulnak Budapest jó 
hírnevének emeléséhez.   

Kőbányán 2013-ban hat cég, illetve szervezet nyerte el a   
Budapest   Márka-díj elismerést: az Egis Gyógyszergyár, a 
Kőbányai Zenei Stúdió, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ, a    Kőbánya Sport Club,   a Mikropakk Kft.,  valamint a Kroó 
György  Zeneiskola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Föld napja alkalmából 
Pro Natura Emlékplakett kitüntetésben 

részesült 
Nagyné Horváth Emília nyugalmazott biológia-

kémia szakos tanár, a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tagja – 

a Kőbányai Bem József Általános Iskolában 
a környezettudatos magatartás kialakítása, a 

természetvédelem fontosságának 
megismertetése, a tehetséggondozás területén 
végzett munkájáért, közéleti tevékenységéért. 

 

2014. évben Budapest Márka-díjjal elismertek: a 
Richter Gedeon Nyrt., a Szent László Gimnázium, a 
Zila Vendéglő Kft., valamint a MÁKÓ Vendéglátó és 
Kereskedelmi Bt. – Torockó Vendéglő.  
 
Az elismerésben részesülő cégek, intézmények 
termékei, szolgáltatási valódi minőséget, 
felkészültséget, innovációt képviselnek. 



 

 
 

 

Év Műhelye díj 

 

 

Újabb elismeréssel gazdagították Kőbánya hírnevét a kőbányai sportolók és mestereik. A 
2013-as esztendő legjobb magyar utánpótlás nevelőhelyének járó „Év Műhelye” díjat a 
Kőbánya SC úszó szakosztálya nevében Turi György mesteredző vette át.  
A vendégtrófeával és pénzdíjjal is járó elismerést a MOB és a Decathlon Magyarország, 
valamint az utanpotlassport.hu honlap hívta életre az utánpótlás-nevelő egyesületi 
munka elismeréseként. Turi György vezetőedző munkáját edzői stáb segíti, amelynek 
tagja többek között Güttler Károly és Tóth Ramón, akik már közel hatszáz gyerekkel 
foglalkoznak. 
 
Önkormányzatunk felterjesztésére az Életrevaló Karitatív Egyesület a 2014. évi 
Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából 2014. június 26-án vette át az Emberi 
Erőforrás Minisztérium elismerő oklevelét. Az ENSZ közgyűlése 1988-ban 
nyilvánította június 26-át Kábítószer-ellenes Világnappá, Magyarországon 1997 óta 
tartják meg a figyelemfelkeltő napot, és 2001 óta adnak át elismeréseket. A világnap 
célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kábítószerrel való visszaélés és az illegális 
kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre. 
 
 
 
 
 

Idősekért Díj 
 

A Képviselő-testület kezdeményezésére Balog Zoltán emberi 
erőforrás miniszter az Idősek Világnapja alkalmából 
rendezett ünnepségen Idősekért Díjat adományozott 
Sáradiné Kálmán Juditnak, a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. ápolást-gondozást nyújtó munkacsoport  
vezetőjének, aki a kőbányai időskorúak és a szociálisan 
hátrányos helyzetűek érdekében végzett kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréséül, példamutató emberi 
magatartásáért, a helyi közösségfejlesztésben végzett 
munkájáért kapott rangos elismerést.  



 

 

 

 

 
 
2014. november 17-én, Buda és Pest egyesítésének 141. évfordulója alkalmából Tarlós 
István főpolgármester fővárosi kitüntetést adott át. Pro Urbe Budapest díjban 
részesült Szilágyi Sándor András református lelkipásztor a Kőbányai Református 
Egyházközségért végzett áldozatos tevékenységéért, közösségépítő szolgálatáért, 
valamint Budapestért díjban részesült Győrffy László, a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ igazgatóhelyettese a fővárosi polgárok, különösen a 
kőbányaiak érdekében végzett példamutató és kimagasló közművelődési és kulturális 
tevékenysége elismeréseként, továbbá Hajdú János vezérőrnagy, a Terrorelhárítási 
Központ főigazgatója a Fővárosért Emlékzászló kitüntetésben részesült. 
 
 
 
 
 

A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Polgármesteri Hivatal főépületében (Szent László tér 29. szám alatt) működő 
szervezeti egységek ügyfélfogadási rendje 
 

Polgármesteri Hivatal alább felsorolt szervezeti egységei tekintetében 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13.30 – 17.30 – 8.00 – 16.00 – 8.00 – 11.30 
 
 
 

 
Főépülete a Budapest X., Szent László tér 29. 
szám alatt található, központi telefonszáma: 
4338-100, központi faxszáma: 4338-230 
honlapja: www.kobanya.hu 
 



 

 
 

 

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. 
 
 

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

Hatósági Főosztály 
 
A Hatósági Főosztály keretében 4 osztály tevékenykedik. Az Adóhatósági Osztály 
(Állomás u. 2. szám alatt) elsősorban a kerületben kivetett építmény- és telekadó,  
valamint idegenforgalmi adó behajtásával, továbbá az adók módjára behajtandó 
köztartozások és a gépjárműadó beszedésével foglalkozik.  Az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály 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, a közterület-
használattal kapcsolatos ügyek, házszámozások, telepengedélyek és működési 
engedélyek eljárásaiban szakhatósági közreműködés, valamint mélyépítési hatósági 
illetve szakhatósági ügyek.  A Hatósági Osztály feladatkörébe tartoznak a hagyatéki 
ügyek, működési- és telepengedélyezési ügyek, a bejelentés-köteles ipari és 
kereskedelmi tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadásával, a 
vásárok, piacok engedélyezésével, a bevásárlóközpontok bejelentésével, a zenés, táncos 
rendezvények engedélyezésével kapcsolatos ügyek, valamint a lakcímrendezési és 
birtokvédelmi ügyek. Az Igazgatási Osztály feladatköre az ügyfélszolgálati tevékenység, 
az anyakönyvi, a névváltoztatási ügyek, valamint az állampolgársági ügyekben eskütétel, 
továbbá a lakcím-nyilvántartási adatszolgáltatások.   
 
 

Kőbányai Közterület-felügyelet 
 
A Kőbányai Közterület-felügyelet 2014. április 1-jétől vált ki a Hatósági Iroda 
szervezetéből. A Bebek u. 1. szám alatt működő szervezeti egység 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.  



 

 

 

Humánszolgáltatási Főosztály 
 
A Humánszolgáltatási Főosztály két osztálya két nagy területet ölel fel. A Szociális és 
Egészségügyi Osztály ellátja a szociálpolitikai, jegyzői gyámhatósági feladatokat, 
továbbá a lakásügyi (a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos) 
feladatokat, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság részére döntés-előkészítési és 
végrehajtási feladatokat. Az egészségügyi alapellátási feladatokat 9 felnőtt háziorvosi és 
6 gyermek háziorvosi rendelővel a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat, 2014. január 1-jétől 
pedig a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ révén biztosítja az Osztály.   A 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ellátja az önkormányzat köznevelési, 
közművelődési, az ifjúsági és sport ágazat területén jelentkező feladatait, valamint a 
nemzetiségi, egyházi és civil szervezetekkel, szerveződésekkel, alapítványokkal és 
közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat. 

 
 

Jegyzői Főosztály 
 
A Jegyzői Főosztály 6 főbb területet átfogva végzi a tevékenységét. Ennek keretében a 
Szervezési Osztály 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 Informatikai és Iratkezelési Osztály fő tevékenysége 
a hivatali ügyiratkezelés, hirdetmények kezelése, valamint a Hivatal informatikai 
hálózatának működtetése és folyamatos karbantartása, az önkormányzati intézmények 
informatikai támogatása. A Főosztály önálló osztályaként működik a Személyügyi 
Osztály, amely ellátja a Hivatal, illetve felügyeli az önkormányzati intézményhálózat 
személyzeti ügyeit. A Létesítményüzemeltetési Osztály végzi a Hivatal és telephelyei, 
valamint az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények zavartalan 
működtetésének biztosítását, az épület- és gépkarbantartást, a leltározási és selejtezési 
feladatokat, továbbá a működéshez szükséges költségvetési javaslat elkészítése, a 
beruházások, felújítások, üzemeltetési, dologi kiadások tervezése is ezen Osztály 
feladata. A Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó feladatok között kiemelten szerepel 
a városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. Az Osztály végzi 
továbbá a pályázatokkal és ágazati támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását, 
koordinálását, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve 
beletartozik tevékenységébe az elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való 
közreműködés is. 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. 
 
 
A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Polgármesteri 
Kabinet – amely ellátja a sajtóval, lakossági kapcsolatokkal, önkormányzati 
kiadványokkal kapcsolatos feladatokat –, továbbá a Belső Ellenőrzési Osztály. 
 
 
 
 



 

 
 

 

A Polgármesteri Hivatal főépületében 2013. év elejétől átalakításra került a 
mindennapi ügyfélfogadás, így a polgárok már szociális és lakásügyekben is a Szent 
László tér 2-4. szám alatt lévő Ügyfélszolgálaton adhatják be a kérelmeiket, és a Hivatal 
főépületében az ügyfélfogadás csak előzetesen egyeztetett időpontban, folyamatban lévő 
ügyben lehetséges meghatározott belépési rend szerint. 
 
 
 
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Ügyfélszolgálat (Budapest X., Szent László tér 
2-4.) ügyfélfogadási rendje 
 

Ügyfélszolgálaton 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00 – 17.30 8.00 – 15.30 8.00 – 16.00 8.00 – 15.30 8.00 – 13.00 
 
 
 
A 2014. évben megalkotott fontosabb önkormányzati rendeletek elérhetők a 
www.kobanya.hu honlapon a Városháza/Képviselő-testület/Rendeletek, normatív határoza-
tok/Rendeletek/Önkormányzati rendeletek fül alatt. 
 
 
 
 

KORMÁNYHIVATAL 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala a Budapest X., Endre utca 10. 
szám alatt található. A Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt működik az 
Okmányiroda, a Gyámhivatal a Budapest X., Endre utca 10. szám alatt várja az 
ügyfeleket.  
 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala (1102 Budapest, Endre u. 10., 
telefonszám: 795-8710) Dr. Horváth Tivadar hivatalvezető. 

 

 
 
 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 
 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma sétány 8., telefonszám: 431-8747, 431-8744) Németh László tankerületi 

igazgató. 
 
 



 

 

 

 
SZOBORAVATÁS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lechner szobor kapcsán megvalósult parképítés 
 

A Lechner szobor környezetének kialakítása – 
összességében több mint 20 millió forintba 
kerülő beruházás – során, méltó környezetet 
sikerült kialakítani Lechner Ödön szobrának. 
A kövek süttői fagyálló mészkőből készültek. 
Érdekesség, hogy a kivitelezés során 35 féle, 
különböző méretű követ kellett össze-
illeszteni. A kőburkolatokat anti-grafiti 
réteggel is ellátták.  

 

             
 
 

Lechner Ödön szobrának felavatása a Szent László téren 
Lechner Ödön halálának századik évfordulóján avatott szobrot a Kőbányai 
Önkormányzat 2014. június 10-én. Kőbánya képviselő-testülete 2012-ben döntött arról, 
hogy a kerület „főterén”, a Szent László téren szobrot állít annak az építésznek, aki a 
kerület büszkeségét és jelképét, a Szent László templomot tervezte. A kompozíció is ezt 
ábrázolja. A szecessziós magyar nemzeti stílus megteremtőjének egyik legkiemelkedőbb 
munkájaként számon tartott templom mellett Kőbánya neki köszönheti a Szent László 
Gimnáziumot is, amelyet tanítványa, Vágó József fejezett be mestere halála miatt, és 
amely az ország legszebb műemlék iskoláinak egyike. A Lechner Ödön szobor Zsemlye 
Ildikó Munkácsy-díjas, kőbányai szobrászművész alkotása, amely a kőbányai Szabó 
Öntészeti Kft.-ben készült. 



 

 
 

 

HÍRMOZAIK 2014-BŐL 
 
 

 Fantasztikus hangulatú koncerttel indult az újesztendő Kőbányán a Tutta Forza 
Zenekar már hagyományosnak számító Újévi Gálakoncertjét óriási érdeklődés 
övezte a  Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 

 Gyermekzsivajtól volt hangos az Újhegyi Közösségi Ház január második szombati 
napján, amikor a Budapesti Gyermek Grand Prix sorozat 4. versenyének és a 
II. Újhegyi Kupának adott helyet kerületünk. 

 Cseh Tamás születésnapjának 71. évfordulóján Kőbánya ismét nagysikerű 
rendezvénnyel tisztelgett a művész emléke előtt. 

 Hatalmas érdeklődés övezte március 14-én az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére megtartott fáklyás felvonulást, amely jó hangulatú 
táncházzal zárult, valamint másnap a Magyar Oltárnál tartott kerületi ünnepi 
megemlékezést. 

 Április 5-én ismét több száz résztvevővel került megrendezésre a kerékpáros 
isaszegi emléktúra az Önkormányzat és a Vuelta Sportegyesület közös 
szervezésében. 

 Április 6-án az országgyűlési választásokra került sor. 
 

 Április 11-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szervezésében 
a Magyar Költészet Napja alkalmából az idén 1100 kerületi iskolás jelnyelven is 
„elszavalta” József Attila egyik versét, amelyet a Magyar Televízió élő 
közvetítésben sugárzott, eljuttatva az ország összes nagyothalló nézőjéhez a 
magyar költészet e gyöngyszemét. 

 Áprilisban a Széchenyi Általános Iskolában rendezték meg a „Kőbányai Óvónők 
I. Sportnapját” közel 150 résztvevővel. A sok mókával fűszerezett, ám igazi 
versenyhangulattal átitatott félnapos viadalon végül a Kékvirág Óvoda kék 
csapata nyert, másodikak a Gesztenye Óvoda versenyzői lettek, míg a Gyöngyike 
Óvoda csapata lett a harmadik. 

 Ugyancsak áprilisban és ugyancsak hagyományteremtő rendezvényként került 
megszervezésre az I. Bölcsődék Napja, amelynek a Fecskefészek Bölcsőde adott 
otthont, közel 200 résztvevővel és nagyon jó hangulatban. 

 A „Kőbánya Számít Rád” kerületi önkormányzati ösztöndíj pályázat keretében 
58 tanuló köszöntésére került sor tavasszal. 

 A Diákra Hangolva néven futó tehetségkutató program keretében a "Mozdulj ki 
az iskolapadból, és gyere fel a színpadra!" mottóval fémjelzett fővárosi 
középiskolai diákok versengésen, amelynek a Budapest Jazz Club adott otthont – 
a közel 100 középiskolás induló közül a tánc kategóriában szinte az összes létező 
díjat bezsebelték a kőbányai fiatalok: megosztott első díjat kapott Gálicz Barbara 
(Zrínyi Miklós Gimnázium), Herr Szilvia (Fekete István Általános Iskola), Iski 
Zsófia (Szent László Általános Iskola), továbbá a Kereskedelmi és Iparkamara 
különdíját Dobi Noel (Szent László Gimnázium) érdemelte ki ének-zene 
kategóriában. 

 Május 1-jén ismét nagyszabású rendezvényen került sor a Halmajálisra, amelyre 
már nemcsak kőbányai, hanem a főváros, illetve az agglomerációból is érkeztek 
látogatók az Óhegy parkba. 

 Május idusát követő hétvégén került megrendezésre a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ a hagyományossá vált Családi nap rendezvény, 
amelyen a Szent László Gimnáziumból érkezett 70 önkéntes segítő diáknak 



 

 

 

köszönhetően jól szervezett vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon, lovagláson 
és a játékparkban hatalmas, közös játékon vehettek részt a gyerekek és kísérőik. 
Az ingyenes rendezvényen zsíros kenyeret, üdítőt, sőt, néhány nyugdíjasklub 
tagjai által sütött finomságot is kaptak. 

 Május végén került sor, immáron 22. alkalommal a Streetball fesztiválra a 
Népligetben. 

 Május utolsó előtti hétvégéjén került megrendezésre a XIV. Budapesti Nagy 
Sportágválasztó, változatlanul nagy érdeklődéssel. A tavaszi rendezvényhez 
kapcsolódóan első alkalommal adott otthont kerületünk a IV. Budapesti Nagy 
Hangszerválasztónak a Merkapt Maraton Sportközpontban. 

 Május 26-án volt az európai parlamenti képviselők választása. 
 Gyermeknap alkalmával különleges könyvbemutató megrendezésére került sor 

az Újhegyi Mély-tónál a „Kőbánya az én városom” címmel megjelent az 
óvodások és iskolások rajzaival illusztrált könyv kapcsán. 

 A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásával a 2013/2014-es tanévben immár 10. alkalommal szervezte meg 
„Polgár a helyi demokráciában” címmel társadalomismereti-helyismereti 
versenyét a Polgármesteri hivatalban.  A négyfős csapatok színvonalas versenye 
a Janikovszky Éva Általános Iskola I. csapatának győzelmével ért véget.  A 
döntőbe jutott csapatok jutalma egy egynapos kirándulás Komáromba, a 
győztesek egy kétnapos belföldi kirándulással gazdagíthatták élményeiket.  

 Júniusban a Kőbányai Önkormányzat képviseletében a lengyelországi Jaroszlaw 
Önkormányzat által szervezett amatőr röplabdatornán csapatunk elnyerte a 
„Leghősiesebb díjat”. 

 A Tutta Forza Zenekar számos sikert aratott az idén is, a nyár folyamán például 
egy szerbiai versenyen ért el kiemelt első helyezést. 

 

 Idén több mint száz szépkorú üdült a Kőbányai Önkormányzat balatonalmádi és 
balatonlellei üdülőjében. A Képviselő-testület döntése alapján az idei 
költségvetésben emelt összegű 5 millió forintot különítettek el erre a célra.  

 

 Idén is nagy sikert aratott a Kőbányai Rendvédelmi Nap, melyre több ezren 
látogattak el augusztus utolsó szombatján. Az immár hetedik alkalommal 
megtartott eseményen számos érdekességgel várták a látogatókat az Óhegy 
parkban. Az országos szinten is ritkaságnak mondható rendezvény programja a 
Készenléti Rendőrség Zenekarának zenés ébresztőjével kezdődött, miután a 
Ludovika Zászlóalj hallgatói tartottak katonai testnevelést. Ezt követően 
intézkedéstaktikai és közelharc-bemutató akciót, lovasparádét, kutyás bemutatót, 
az elmaradhatatlan leszálló mentőhelikoptert is megcsodálhatták a résztvevők. 
Zenélt a P.Kabi.Net Zenekar, valamint a gyermekek  „A három szabólegény” 
műsorának lehettek aktív részesei. Emellett számos ügyességi vetélkedő és 
egészségügyi szűrés, valamint 40 sátorban rendvédelmi szervezetek, 
alapítványok várták a résztvevőket. 

 

 A főváros egyik legnagyobb őszi rendezvényének adott otthont a kőbányai 
Népliget szeptember közepén. A SzeptEmber Feszt az ősz egyik legtöbb embert 
megmozgató rendezvénye, amelyre több tízezer ember látogatott a kerületbe. A 
régi vásárokat idéző kulturális és kulináris élmények mellett koncertek, állat-
baráttalálkozók, valamint a Népliget szomszédos szegletében tuningautó 
találkozó is színesítette a programot.  

 



 

 
 

 

 A tavalyinál 40%-kal többen, összesen 16 óvodából, 11 általános iskolából és 5 
középiskolából mintegy 600 gyermek pattant biciklire szeptember 19-én az 
Autómentes Napon. Az Európai Mobilitási hét keretében szervezett eseményen 
a KÖSZI elől induló és a Sportligetbe tartó hagyományos kerékpáros túra újabb 
helytörténeti érdekességekkel szolgált. A Sportligetben ügyességi versenyek, 
közlekedési, helytörténeti és környezetvédelmi totó kitöltésével 
csapatversenyeken mérkőztek meg a résztvevők. 

 

 A Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája rendezvénysorozat ősszel folytatódott, 
amely az 50 év feletti érdeklődők számára teljesen ingyenesen volt. A kéthetente 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban megrendezésre kerülő 
előadások rendkívül sokféle témakört ölelnek fel az idősek szociális helyzetétől 
az internetig, az idősek munkalehetőségeitől, a biztonságos közlekedésen át, az 
életkor meghosszabbításáról szóló elméletekig. Az előadók  a téma szakavatott 
professzorai. Az egyórás előadások után az érdeklődök kötetlen beszélgetésen 
vehetnek részt. 

 

 Idén szeptember közepén immáron harmadik alkalommal rendezte meg a  
Kőbányai Önkormányzat – intézményei, a Kőbányai Sportközpont és a Kőrösi 
Kulturális Központ szervezésében – a Kőbányai Közszolgálati Napot, a kerület 
bölcsődéiben, óvodáiban, oktatási intézményeiben, valamint más, önkormányzati 
fenntartású intézményeiben dolgozók részvételével az Újhegyi uszoda melletti 
Sportligetben. 

 Hagyományteremtő rendezvényként került megszervezésre szeptember 26-án a 
kőbányai nyugdíjasok részére a Senior Olimpia, ahol a 12-15 versenyszámban 
az 50 év feletti kőbányai lakosok, illetve az általuk szervezett helyi csapatok 
vehettek részt. A szépkorúak jobb egészségi és lelki állapotáért szervezett 
versengés tovább erősíti a tavalyi esztendőben elnyert Idősbarát önkormányzat 
címet. 

 

 Október 11-én került megrendezésre az Újhegyi tónál immáron harmadik 
alkalommal az Újhegyi Kupa horgászversenyen, ahol az Újhegyi Horgász 
Egyesület elnöke, Király Zsolt főzött finom fogást a résztvevőknek.  

 

 Október 12-én került sor az önkormányzati képviselők, polgármesterek és 
főpolgármester választásra. 

 

 Október végén a Mogyoródon megrendezett, hagyományos KTC-Vuelta Kupa 
egyéni ritmikus gimnasztika versenyen újabb csúcsot döntöttek a kőbányai 
klub tornászlányai. Összesen 15 arany-, 13 ezüst- és 23 bronzéremmel taroltak a 
hét nagy magyar klub legjobb versenyzőit felsorakoztató mezőnyben a fiatal 
sportolóink.  

 
 

AMIT ÉRDEMES TUDNI 
 

 A szociális ellátásokról szóló 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet  jelentős 
jogszabályi változást teremtett az önkormányzati segély 2014. január 1-jei 
bevezetésével, amely kiváltotta az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. 

 
 



 

 

 

 2015. január 1-jén lép hatályba a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény módosítása, amelynek értelmében az elhunytak hozzátartozói 
szociális temetést kérhetnek az önkormányzattól. Szociális temetésnél a 
hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosít sírhelyet és 
koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. 

 

 Hosszas előkészítés előzte meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KVSZ) megalkotását 
8 területegység részletes szabályozásával kiegészítve. 
A KVSZ a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozó, egységes elvekre 
épülő, ütemezetten, területrészenként kiegészülő településrendezési terv, amely 
a magasabb szintű tervekkel összhangban állapítja meg a helyi építési 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket, egyúttal jogbiztonságot jelent a 
kerület lakói és a kerületben építők számára az egységes építésjogi szabályozás 
révén.  
 

 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével 
kötött szerződés alapján 2014. évben is az Inter-Ambulance Zrt. végezte a felnőtt 
lakosság ügyeleti ellátását a Budapest X., Pongrác út 19. szám alatti 
telephelyen. Az ügyelet 24 órában biztosítja a kerület lakosságának a kijáró és 
ambuláns ellátást. A gyermek ügyeleti ellátásra a Heim Pál 
Gyermekkórházzal állunk szerződésben. 

 A Kőbányai Önkormányzat 2014. évben is közbeszerzési eljárás keretében 
bonyolította le a Humán Papilloma vírus elleni védőoltás beszerzését. A 
2014/2015. tanévben a 2001-ben született kerületi állandó lakos fiúgyermekek, 
illetve ezen korosztályú 8. osztályos lánygyermekek oltására kerül sor.                   
A 7. osztályos leányok oltásának fedezetét és szervezését az idei évtől az 
állam biztosítja. Az oltássorozatot a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők ingyenesen, a többiek 5 000 forint önköltségi áron 
kaphatják meg.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
 
 

A Budapesti Békéltető Testület tagja ingyenes 
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart minden hónap második 
hétfőjén 16 és 18 óra között a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ (Budapest X. kerület, Szent László tér 7-14.) 
erre a célra kijelölt helyiségében.  A lakosok bármilyen 
fogyasztói jogvitával fordulhatnak tanácsért, amely köztük és 
egy vállalkozás között merült fel, akár a termék vagy a 
szolgáltatás minőségével vagy a számlázással, a teljesítéssel 
összefüggésben. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
szívritmuszavar (aritmia) ambulanciáján azoknak a 
kőbányai és XVII. kerületi embereknek segíthetnek, akiknél 
kóros szívritmuszavar jelentkezik. Bejelentkezni a 36-
1/4327-647-es telefonszámon lehet. 

 



 

 
 

 

Termelői piac várja mindazokat, akik szeretnének hazai gazdálkodásból származó, 
egészséges termékeket közvetlenül a termelőtől vásárolni – a Termelői.hu Közösség és 
az Önkormányzat együttműködése alapján – a  Kőrösi Csoma Sétányon (a szökőkút 
körüli területen, minden pénteken 7 és 16 óra között), valamint – a Cselekedjünk 
Közhasznú Alapítvány szervezésében – az Újhegyen (Újhegyi sétány 14/a szám alatt, 
minden kedden és pénteken 14 és 18 óra között).      

                                        
         Kőrösi Csoma sétány                                                                                             Újhegy sétány  

 
 
 

PARKOLÁSÜZEMELTETÉS 
 
A Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló utca - Hatház utca által határolt területen (beleértve 
a határoló utakat és tereket) 2013. október 1. napjától (munkanapokon 8 és 18 között) 
fizetőssé vált a parkolás. A parkolásüzemeltetési feladatokat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 
29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete alkalmazásával a Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. Parkolásüzemeltetési Irodája végzi. 
 
Az Iroda e feladatkörében kiadja a (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, bölcsődei, 
óvodai) várakozási hozzájárulásokat, ellenőrzi a díjfizetési feltételek teljesítését, pótdíjat 
szab ki a díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben. 
 
 
 
A 2015. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2014. november 1. napjától van 
lehetőség. 

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

e-mail: parkolas@kvzrt.hu 
telefon: 431-7276 

Ügyfélfogadás: 
munkanapokon: 09.00 – 17.00 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
      RÖVID HÍREK 

 
 
Lakossági fórumok 
Az idén is nagy érdeklődés övezte az egyes városrészekben megrendezésre került 
lakossági fórumokat. Az Önkormányzat vezetésével való közvetlen találkozás során az 
érintett lakosok nyíltan beszéltek az adott térség problémáiról, megoldást várva a 
városatyáktól. A hét helyszínen megtartott találkozó (Gyakorló utca és környéke, 
Városközpont, Óhegy, Újhegy, Kertváros, az Üllői út térsége, Bem-MÁV-Pongrác-telep) 
közel nyolcszáz résztvevővel zajlott.  
 
 
Villamosvonal- és egyéb felújítás  
 

      
Várhatóan 2015-ben állnak forgalomba 
                  az új szerelvények. 
 
Ugyancsak teljesen megújul a Budapest X., Sibrik Miklós úti – MÁV és Ferihegyi 
repülőtérre vezető út feletti – közúti híd. A munkálatok 2014. március 31-én 
kezdődtek el és várhatóan 2016. első feléig tartanak. A munka során kicserélik az átkelő 
rendkívül rossz állapotú szerkezetét, valamint új útpályát építenek, a gyalogos járdán 
pedig részben kerékpársávot, részben közös használatú gyalogos-kerékpáros felületet 
alakítanak ki. 
 
 
 
 
 
 
 

                             

II. Kőbányai Kutyaszépségverseny 
Az idén második alkalommal került megrendezésre a Kőbányai Kutyaszépségverseny.  

A tavaly megkezdett 3-as villamosvonal komplex 
felújítását az idén tavasszal követte az 1-es 
villamosvonal komplex felújítása. A munkálatok 
várhatóan 2015-ben fejeződnek be. Mindehhez 
kapcsolódott az Élessarok fejlesztése, valamint a 
tavasszal megkezdett Jászberényi út Maglódi útig tartó 
felújítása.  

A rendezvény nagy sikert aratott az idén is elérve célját a gazdik 
és a négylábúakkal nem rendelkezők viszonyának javításában, 
illetve a kulturált kutyatartás, valamint az új futtatók 
népszerűsítésében. A bemutatóra száznál is több négylábú 
érkezett sok száz kétlábú kíséretében. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újabb nyilvános illemhely 
A Vásárló utcában tavaly felállított nyilvános 
illemhelyet követően Önkormányzatunk az idén az 
Óhegy-parkban egy ingyenes nyilvános 
illemhelyet alakított ki a Dér utcai játszótér 
mellett, amelyet a kisgyermekkel érkezők, illetve a 
parkba látogatók, illetve sportoló fiatalok és idősek 
is használhatnak.   

 

Kőbánya is csatlakozott azokhoz az európai városokhoz, 
amelyekben úgynevezett Botlatókövekkel* hívják fel az 
emberek figyelmét az értelmetlen pusztítás következ-
ményére, a második világháború vallási és faji 
hovatartozásuk miatt megölt áldozataira. Kőbányán a 
közelmúltban négy ház előtt helyezett el ilyen emlékező 
köveket Gunter Demning német szobrászművész, a 
Botlatókövek kiötlője. 
 
 

* A Botlatókövek macskakőre rögzített réz emléktáblák, amelyeket az áldozatok 
egykori lakhelye előtt helyeznek el a járdába süllyesztve. Nevükhöz híven rövid 
időre megállítják és elgondolkodásra késztetik a beléjük botlókat. 
 

Bicikliverseny a pincében 
Kőbánya adott otthont augusztus közepén a MOFÉM Underworld Kupa versenyeinek a 
kőbányai pincerendszerben, amellyel egy újabb remek sportviadalnak, egészséges 
szórakozásnak és egyben nagyszerű társasági eseménynek adott otthont kerületünk.  
Több száz versenyző és nagyon sok szurkoló érkezett a Maglódi úti Merkapt pályára. Az 
amatőröknek és profiknak is izgalmas feladatot jelentő versenyen a földalatti 
bringázásban kevéssé jártasak félórás, a tapasztaltabbak egyórás és 70 perces 
futamokon tekertek a győzelemért. 

         

Jelen kiadvány az Önkormányzat honlapján, a www.kobanya.hu oldalon,  
a Városháza / Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések menüpontban is olvasható, 

illetve onnan letölthető! 



 

 

 

 

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG 
 
A Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet szervezeti egysége folyamatos 
munkarenddel a hét minden napján 24 órában látja el feladatát. Amelynek keretében új 
elemként jelent meg a rendőri állomány tehermentesítésére a térfigyelő-központ 
jelzéseire történő elsődleges intézkedés végzése. Nemcsak a szervezet, hanem a 
gépjárműpark is megújult, jelenleg két Dacia Duster és egy Dacia Logan MCV segíti a 
Közterület-felügyelet munkáját. 
 
Az Önkormányzat 2014-ben újabb bővítéssel kívánja növelni a kerület területén eddig 
kiépített több mint hetven egységből álló térfigyelő-rendszert. A Pongrác-telepen 
kiépítendő 12 kamerából álló kamerarendszer kerül kiépítésre. A Salgótarjáni út 
környékén 3 kameraegység kerül elhelyezésre, amelynek kivitelezése beszerzés alatt 
van. További 1-1 egységgel bővül a Sörgyár utca – Lavotta utca kereszteződésében, a 
Sírkert úti villamosmegálló (Új-Köztemető előtt) és az Óhegy utca – Kőér utca 
kereszteződésében pályázat keretében. 
 

 
                                             
                                     
Katasztrófavédelmi verseny 
Huszonkettedik alkalommal rendeztek Kőbányán katasztrófavédelmi versenyt. A Közép-
pesti kerületekből érkező iskolásokra elméleti és gyakorlati feladatok vártak többek 
között a tűzoltás, az elsősegélynyújtás, a vegyvédelem és az árvízvédelem területén. A 
kerületi általános iskolások közül első lett a Harmat Általános Iskola csapata, őket a 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola és a Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola követte. A középiskolások versenyét a Szent László Gimnázium csapata nyerte, 
mögöttük végzett a Keleti Károly Szakközépiskola és a Zrínyi Gimnázium I. csapata. 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

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

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat folytatta a 2010. évben 
indult, és azóta folytatott működését Kőbánya külterületein.  
Számos esetben sikerült tetten érniük illegális 
szemétlerakókat, kábelégetőket, fatolvajokat, zöldhulladék- 
és építésitörmelék-lerakókat. A sikeres elfogásoknál 
mindenesetben szabálysértési feljelentést tettek, melyet az 
illetékes hatósághoz továbbítottak. 
 

          



 

 
 

 

Bankszámlaszáma: 11710002-20082989 
A kuratórium tagjai:   Pokó Gábor elnök 

Gardi József Attila titkár 
Bankó Pál tag 
Hajas Pál tag 
Tóth András tag 

 
Felügyelő Bizottság tagjai:  Agócs Zsolt elnök 

Mihalik András tag 
Szabó Imre tag 
 

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, és ennek érdekében: 

- a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentése és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységek 
elősegítése, 

- - a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, 
- a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, 
- a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, 
- a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása. 

 
A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. és 5. §-ában előírtaknak megfelelve 
kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. §-ában, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 28-31. §-aiban meghatározott helyi önkormányzati közfeladatok támogatása révén közhasznú 
tevékenységet lát el. A Közalapítvány a feladatai megvalósításában együttműködik állami szervekkel, szolgáltató 
intézményekkel, közérdekű egyesületekkel és más alapítványokkal, gazdálkodó szervezetekkel.  
A Közalapítvány nyitott, amelyhez bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, intézmény csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány megfogalmazott 
céljaival egyetért, és azokat pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel 
támogatni kívánja. A közalapítvány közhasznú céljainak érdekében adományokat gyűjthet. 
 
A Közalapítvány 2012. október 31-étől – a fentiek szerinti – új kuratóriumi összetételben fejti ki közhasznú 
tevékenységét. 
 

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány. 
Az alapítvány adószáma: 18153550-1-42 

Köszönjük! 
 

 
 
 

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

Bankszámlaszáma: 11710002-20083887 
A kuratórium tagjai:   Tóth Béla elnök 

Matkó Ottó tag 
Lados Józsefné tag 
Demeter Gyula tag 
Vincze Sándor tag 

 
Felügyelő Bizottság tagjai:  Sárréti Zoltán elnök 

Tóth Balázs tag 
Horváth Krisztián tag 

 
A Közalapítvány célja:  A közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 3. és 4. §-ában 
előírtaknak megfelelve közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy egyebek mellett a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezetében 
meghatározott helyi önkormányzati feladatok támogatása révén közhasznú tevékenységet lát el, amely megfelel a 
törvény 26. § c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiaknak: 

 gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, 
 emberi és állampolgári jogok védelme, 
 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 
 bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 
 



 

 

 

A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyoni jellegű támogatással, illetve egyéb vagyoni értékű 
felajánlással bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, intézmény csatlakozhat, amennyiben a 
Közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja. A 
Közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakozáshoz feltételeket nem szabhat. A csatlakozás 
elfogadásáról a Kuratórium dönt. A közalapítvány közhasznú céljainak érdekében adományokat gyűjthet. 
A Közalapítvány e közcélok megvalósítása érdekében – 2012. május 17-étől a fentiek szerinti, új kuratóriumi 
összetételben – fejti ki közhasznú tevékenységét. 
 

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt! 
Az alapítvány adószáma: 19660877-1-42  

Köszönjük! 
 
 

 
SPORTBERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK KŐBÁNYÁN 

 
 
 

 
 
 
 
A Törekvés Sportcentrum fejlesztése érdekében az átadás-átvételt követően 
megállapodás jött létre az Önkormányzat és az FTC Labdarúgó Zrt. között. A 
megállapodás szerint a FTC Labdarúgó Zrt. társaságiadó-kedvezményből egy füves és 
három műfüves pályát, valamint kiszolgáló létesítményeket épít a Budapest, Bihari utca 
23. szám alatti ingatlanon. Az Önkormányzat az összességében 627,38 millió forint 
összegű beruházáshoz 50 millió forinttal járul hozzá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajnokok Háza      
 

2014 júniusában az Önkormányzat és a 
Merkapt Maraton Sportközpont együtt-
működésének újabb eredményeként a 
Sörgyár utcában felavatták a Bajnokok 
Házát, ahol azok a sportolókat, edzőket, 
sportszakmai vezetőket és sportripor-
tereket várják, akik külföldről, vagy 
vidékről érkeznek a fővárosi versenyekre, 
eseményekre és elengedhetetlen számukra 
a nyugalom a pihenéshez, vagy a megfelelő 
háttér a felkészüléshez. 
 

 
 
               A Bajnokok Háza Bauhaus stílusú épülete 

Sportfesztivál a Kőbányai Törekvés 
pályán              
                                                                                                         
Tavasszal a hivatalos átadás után néhány 
héttel egy óriási iskolai sportverseny 
keretében vették birtokba a korábban MÁV-
tulajdonban lévő Törekvés Sportcentrumot 
a kőbányai gyerekek. Az államtól a Kőbányai 
Önkormányzat által átvett Törekvés 
Sportcentrum ezután helyet adhat az iskolai 
versenyeknek, a diákolimpiai rangadóknak, 
a szabadidősportnak és sok százmilliós 
fejlesztés révén a főváros egyik legnívósabb 
komplexuma jön létre. 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kőbányai Önkormányzat a Kada Mihály Általános Iskola területén, a Kőbányai 
Darazsak SE közreműködésével felépítette a Zsíros Tibor mesteredző nevét viselő 
Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok. A 100 fős lelátóval ellátott csarnok bruttó 
összértéke 526 millió forint, melyből 368 millió forintot társasági és nyereségadóból 
finanszíroznak, a 158 milliós önrészt pedig az Önkormányzat biztosítja. A Zsíros Tibor 
Akadémia nemcsak minőségi utánpótlás-nevelést, hanem a régióban sportolni vágyók 
részére is lehetőséget kíván biztosítani. 
 

      
 

 
 
Futókör építése 
Az Óhegy parkban, Kőbányán eddig 
egyedülálló beruházásra került sor. A 
mozogni vágyók régi igénye teljesült 
azzal, hogy a Kőbányai Önkormányzat 
egy 1 400 m hosszú és 1 m széles 
futókört épített. A futókört közel 1 300 m 
gumiburkolat, a járda csatlakozásoknál a 
parkfenntartáshoz és egyéb 
rendezvényekhez szükséges gépek és 
eszközök útvonalát biztosítandó 100 m 

 piros színűre festett aszfalt burkolat 
fedi.       
 

 

A Kőbányai Önkormányzat a tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is sikerrel pályázott a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Labdarúgó 
Pályaépítési Programján, amelynek eredménye-
ként új műfüves focipálya és sportudvarral 
gazdagodott három kőbányai általános iskola, a 
Bem József Általános Iskola, a Janikovszky Éva  
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola. 
 



 

 

 

         

 
 
 
 

 
A teljes munka közel 61 millió forintba 
került, amely összeg nemcsak a 
futópálya kialakítást, hanem a 
hozzákapcsolódó elöregedett, helyen-
ként balesetveszélyes járdák felújítását, 
a Kőér utca felőli lépcsősor újjáépítését, 
közvilágítási oszlopok áthelyezését és a 
környezet rendezését is magában 
foglalja.  
 

JÁTSZÓTÉRFELÚJÍTÁS, FINTESZPARK-ÉPÍTÉS                                                                    
 
 

                                                                                     
 

 
 
 
 

Dühöngőfelújítások 
A Csajkovszkij parkban, az Óhegy parkban a Lengyel templommal szemben, a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskolánál. 
 
 
Játszótér-felújítások 
Megújult a kertvárosi Bársonyvirág játszótér, a Gyakorló u. 11-13. játszótér, a Kápolna 
utcai „Mindenki templomával” szembeni játszótér, az Állomás utcai játszótér, a 
Dombtető utcai játszótér. 
 

       
 
 
 

Kőbánya legvidámabb játszótere 

A Rottenbiller parkban felújított 
játszótér a X. kerületi székhelyű Docler 
Cégcsoport adománya. 
A felújítás során új játszóvár épült, a 
játékok környezete új gumiburkolatot 
kapott és megújultak a régi eszközök, a 
padok és a zöldfelület is. A korábban 
egyszínű kerítés vidám színekbe 
öltözött, új cserjék és gyepszőnyeggel 
megújított zöldsziget várja a pihenni és 
kikapcsolódni vágyókat. 
 



 

 
 

 

Fitneszparkok építése 
Fiatalok és idősek szabadtéri edzését biztosítja a Bem József Általános Iskola melletti 
területre, a Gépmadár u. 18. és a Gyakorló köz közötti területre, a Lavotta sétány és a 
Harmat u. 158-160. házak közötti területre, a Dombtető utcai játszótér területre 
telepített fitneszeszközök. 
 
Saját testsúlyos edzőparkok építése 
A Fekete István Általános iskola előtt, az Állomás utcai játszótér területén, az Óhegy 
parkban a futópálya mellett, a Gépmadár Óvodával szemközti területen kerültek 
kiépítésre az új edzőeszközök.  
 

     
 
Kerékpáros pálya létesítése 
A Sportligetben két kerékpáros pálya létesült.  Egy dirt pálya és egy hullámpálya áll a 
kerékpározók rendelkezésére. 
 
Új játszóeszközök kihelyezése intézményekbe 
30 gyermekintézménybe összesen 55 darab játszóeszközt telepítettünk, 6 bölcsődébe 8 
darabot, 18 óvodába 29 darabot, 6 iskolába 18 darabot.  
 
Területmegújítások 
Megújult a Szent László tér előtti díszpark és a Fekete István Általános Iskola előtti 
zöldterület.  
 
Egyéb fejlesztések 
Automata öntözőhálózat telepítésére került sor a Gyemeksziget Bölcsődében, valamint 
megvalósult a Kőrösi Csoma úti 100 lakásos társasház és a Penny Market áruház közötti 
zöldsáv rendezése. 
 

 
KIEMELT PROJEKTEK 

 
 
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 
KÖZOP 5.5.0 azonosító számú pályázati támogatási szerződés aláírásával több mint 270 
millió forintos támogatást nyert el Önkormányzatunk a Liget tér intermodális 
csomópont tervezésére. Ezzel az átalakítással a környéken élők életminősége és az 
erre közlekedők közérzete is jelentősen javulna, a tervek szerint nagy zöld felületek 
kerülnének kialakításra a téren, melyeket a gyalogosok vehetnének birtokba.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                             
 
 
                                         
 
                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ilyen jelenleg az Újhegyi sétány                                                     ilyen lesz a megújult Újhegyi sétány 
 
 
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-3.3.3-11 „Megújuló 
energiahordozó felhasználás növelése” tárgyú pályázat keretében Budapest Főváros  X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat „Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai 
korszerűsítése” című KMOP-3.3.3-11-2011-0090 azonosítószámú projektje 60 886 527 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 15%-os önkormányzati 
önerővel egészül ki. A beruházás bruttó összértéke így mintegy 71,6 millió forint. 
Az uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkái 2014. 
augusztus végén kezdődtek és mintegy három hónapon keresztül tartanak. A projekt 
teljes lezárására 2014 decemberében kerül sor. 

 

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében a 
beépítéssel rendelkező csatornázatlan kerületi lakóterületek szennyvízelvezetését 
kívánta a Kőbányai Önkormányzat megoldani a Budapest Főváros Önkormányzata 
közreműködésével igénybe vehető európai uniós támogatással. A beruházás célja 
Kőbányán a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) szintjének 
növelése. A BKISZ projekt olyan jelentős környezetvédelmi beruházás, amely 16 fővárosi 

Budapest Főváros Önkormányzata által TÉR KÖZ elnevezésű, városrehabilitációs 
programok támogatására kiírt pályázaton – 61 benyújtott pályázat közül 28 kerületi 
projekttel együtt – Önkormányzatunk 516 millió forint összegű támogatást fordíthat az 
Újhegyi sétány átfogó megújítására, melynek köszönhetően a lakótelep főutcája teljes 
egészében megszépül. A projekt teljes összege 713 millió forint, melyből a 196 millió 
forint összegű önrészt Önkormányzatunk biztosítja. A projekt megvalósítására 
várhatóan 2015. évben kerül sor. 
 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

kerületet érintve, összesen 238 km szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 ezer 
ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a közműves szennyvízelvezető rendszerre több, 
mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását eredményezi.  

Kerületünkben 2013-14-ben a projekt lezárult, a műszaki átadás a közeljövőben 
várható. A fejlesztés eredményeként közel 1800 fm hosszban épült ki a 
szennyvízcsatorna, jelentősen javítva az érintett területek infrastrukturális ellátottságát 
és az ott lakók életkörülményeit. 
 
Állomás u. 26. szám alatti új ügyfélszolgálati épület kialakítása 
A Budapest X., Állomás utca 26. szám alatti, jelenleg használaton kívüli épület fővárosi 
védettségű az Állomás utcai épületegyüttes részeként. Ebben az épületben kerülnek 
elhelyezésre az Kőbányai Polgármesteri Hivatal azon szervezeti egységei, amelyek 
jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak. A bővítéssel járó új épület kialakításának 
tervezése folyamatban van, az engedélyezési eljárás lefolytatása, valamint a kivitelezés 
megkezdése 2015-ben várható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 
 
Kőbánya egyik leginkább balesetveszélyes csomópontját tette biztonságossá a Kőbányai 
Önkormányzat a Láger Sped Kft.-vel kötött megállapodásnak köszönhetően a Kőbányai 
út – Gép utca – Szállás utca találkozásánál kiépített korszerű lámpás 
kereszteződés megvalósításával. A beruházás értéke mintegy 100 millió forint, amely a  
legkorszerűbb technológiával működő közlekedési lámpák felszerelésével és 
közvilágítással segíti a Kőbányai úti, valamint a Gép és Szállás utcai kanyarodó és 
keresztirányú forgalmat.  
 

A Fővárosi Önkormányzattal sikeres egyeztetéseket folytattunk az Újköztemető 
főbejárata előtti új körforgalomhoz kapcsolódó második ütem (villamos megállóhely 
korszerűsítés és gyalogos átjáró építése) ideiglenes megvalósítása érdekében. A villamos 
pályán új gyalogos átjáró létesült, amellyel a mozgássérült, idős és kisgyermekes 
lakosság biztonságosabb közlekedését segíti mindaddig, míg a terv szerinti két átjáró és 
megállóhely felújítása elkészül. 
 

 

 



 

 

 

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat közútkezelőjeként 
Kőbányán három helyszínen létesített új gyalogátkelőhelyet buszmegállókhoz 
kapcsolódóan a nagy gépkocsiforgalmat lebonyolító utakon 

 az Újhegyi út - Bányató utca kereszteződésénél a helyszínen tervezett 
útfelújítási munkák kiegészítéseként, azok figyelembevételével építik ki az 
átkelőhelyet,  
 a Kápolna tér korábban befejezett felújítását követően most a Kápolna utca 
becsatlakozásánál a buszmegállóhoz tartozó gyalogátkelőhely kerül kiépítésre, 
 a Keresztúri út 132. számnál – a Díszítő üzemnél – a kialakítandó zebrával a 
Keresztúri út két oldalán, egymással szemben található buszmegállók között 
létesül biztonságos gyalogoskapcsolat. 

 

Befejeződött a Zách utca – Salgótarjáni út kereszteződésében fekvő 
balesetveszélyes csomópont átépítése, mely a HM EI Zrt. és a Kőbányai 
Önkormányzat közös beruházásában valósult meg. Új, megvilágított gyalogátkelők és új 
parkolási rend szolgája a biztonságos közlekedést.  
 

Három új utasváró pavilon került 
telepítésre: egy az új Kada utcai 
sportcsarnokhoz, egy a Harmat utca 176. 
szám előtt, egy pedig az Állomás utcai 
buszmegálló területén.  

Az új Állomás utcai beálló telepítésével 
egy időben a buszmegálló környezeté-
nek közterületi megújítása is 
megtörtént. Új burkolat, növényzet és 
padok kerültek elhelyezésre.  
 

 

 
Állomás utca 

 
 

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének két éve megkezdett sikeres 
intézmény-fejlesztési sorozata újabb állomáshoz érkezett, amelynek keretében összesen 
közel 304 millió forintot fordított az Önkormányzat az intézmények karbantartására 
és felújítására.  
 

Több mint 78 millió forint összegű európai uniós forrásból 
finanszírozott Öveges program keretében teljesen megújult a Szent 
László Gimnázium laboratóriuma, amely a jövőben a kőbányai 
általános és középiskolás diákok jórészének természettudományos 
bázisa lehet. Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően 12 
partneriskola diákjai vehetnek részt a megújult laboratóriumban 
tartott szakórákon. 



 

 
 

 

Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő felújítása 
A rendelő felújítása és korszerűsítése során elkészült az elektromos hálózat teljes 
cseréje, a fűtés rendszer korszerűsítése (a rendelő fűtését részben a tetőn elhelyezett 
hőszivattyú, részben pedig gáz cirkóberendezés biztosítja), a lapostető szigetelése, a 
homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat és a tető utólagos hőszigetelése, belső 
átalakítások, valamint a rendelő közvetlen közelében lévő közterület felújítása. Jelenleg 
is folyamatban van a felvonó telepítése. A felújításra összesen 140 millió forint költött az 
Önkormányzat. 
A rendelő felújításának ideje alatt az orvosok a Bánya u. 35. szám alatti „volt” 
irodaházban rendeltek, itt az ideiglenes rendelő kialakítása – a költöztetéssel – 6 738 
ezer forint összegbe került. 
 

                        

 
BÁRKA Humánszolgáltató Központ 
Védőnői Szolgálat új helyiség 
kialakítása a Kőrösi Csoma Sándor út 
43-51. sz. alatt 
A védőnők számára új helyiség 
kialakítása történt meg 15 665 ezer 
forint összegben, ami lehetővé tette a 
Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelőben a 
gyermekrendelők korszerűbb kialakí-
tását. 
 

  

     

   

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (Kápolna tér 4.) ebédlő 
bővítése 
Az iskola „A” épületében található 
étkező bővítése történt meg egy 
toldaléképület építésével 13 888 ezer 
forint összegben. 

A Pedagógiai Szolgáltató Központ helyiségeinek kialakítása a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskolában (Keresztúri út 7-9.) 
Az iskola „A” épületének emeletén lévő (volt Qualitas) helyiségek egy részében került 
kialakításra a Pedagógiai Szolgáltató Központ 31 500 ezer forint összegben. 
 
 



 

 

 

Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.) homlokzati nyílászáró cseréje 
Az elavult homlokzati nyílászárók cseréjét végezték el korszerű, hőszigetelt műanyag 
nyílászárók beépítésével 14 816 ezer forint összegben. 

Kerepesi úti Háziorvosi Rendelő felújításának tervezése 
A rendelő felújításának tervezése során az engedélyezési tervek elkészültek (tervező az 
ÉTDR rendszerre feltöltötte), a kiviteli tervek, illetve a pályáztatáshoz szükséges 
dokumentáció készítése folyamatban van, a tervezési díj 17 000 ezer forint. 

   Vaspálya u. 8-10. óvoda-bölcsőde felújításának tervezése 
Az óvoda-bölcsőde felújításának tervezési munkái folyamatban vannak. A tervezés díja 
16 000 ezer forint. 

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(Újhegyi sétány. 1-3.) vizesblokk felújítása 
Az iskola egyik szárnyában a vizesblokkok teljes körű felújítása (alapvezetékek és 
strangok cseréjével) valósult meg 16 947  ezer forint összegben. 
 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (Kada u. 27-29.) vizesblokk felújítása 
A fiú és lány vizesblokkok teljes körű felújítása (alapvezetékek és strangok cseréjével) 
valósult meg 12 201 ezer forint összegben. 

   
Kőbányai Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) vizesblokk felújítása 
Két csoportszobához tartozó vizesblokk teljes körű felújítása történt meg 4 243 ezer 
foinrt összegben, ami után a tavalyi felújítással együtt az óvoda minden vizesblokkja 
megújult. 
 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű u. 5.) homlokzati nyílászárók részleges 
cseréje 
Az elavult homlokzati nyílászárók részleges cseréje történt meg – pályázati pénzből –
korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárókra 2 500 ezer forint összegben. 

KÖSZI Tanuszoda (Előd u. 1.) burkolat cseréje 
A medence körüli PVC burkolat cseréje valósult meg csúszásmentes gres lapburkolatra, 
3 750 ezer forint összegben. 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.) burkolat cseréje 
A tornatermi folyosó (aula) PVC burkolatának cseréje készült el a régi hidegburkolat 
elbontásával és új aljzat készítésével (135 m2) 2 367 ezer forint összegben. 
 
Kőbányai Bem József Általános Iskola (Hungária krt. 5-7.) burkolat csere 
Három tanterem PVC burkolatának cseréje (160 m2) készült el 1 586 ezer forint 
összegben. 
 

Kőbányai bölcsődék főzőkonyháinak (7 intézmény) festése 
A bölcsődék főzőkonyháinak tisztasági festése történt meg 2 594 ezer forint összegben. 

Kőbányai Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) radiátorainak 
biztonságossá tétele 
A 2012. évi KEOP felújításokat követően az új radiátorok biztonságossá tétele valósult 
meg radiátorvédő rácsok készítésével 1 684 ezer forint összegben. 



 

 
 

 

Gyermeksziget Bölcsődében (Újhegyi stny. 15-17.) egy foglalkoztató szoba 
kialakítása 
A bölcsőde aulájában gipszkarton válaszfalakkal egy foglalkoztató szoba kialakítása 
történt meg 641 ezer forint összegben. 
 

 
 

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS, KAMERAKIÉPÍTÉS, ÉRTÉKVÉDELEM 
 
Épületfelújítási munkákat összesen 46 714 ezer forint összegben végzett a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a kerületben, ezek az Üllői út 128. lapostető felújítását, a Halom u. 42. 
tetőfelújítását (tetőlécezés és a héjazat teljes cseréje). 
 
Az évek óta romosan álló Gergely u. 102. és a Noszlopy u. 15-17. „B” épületek lebontásra 
kerültek. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok épségének és az ott lakó bérlők 
vagyontárgyainak megóvása érdekében, nyolc ingatlanban építettek ki kamerarendszert 
és egy ingatlanban bővítették a már meglévő kamerarendszert 4 000 ezer forint 
értékben. 
 
Önkormányzatunk 2014-ben a helyi védettségű épületek közül a lakóépületek 
tulajdonosai részére írta ki a „Pályázat a védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatására” elnevezésű pályázatot, amellyel ösztönözni kívánja a helyi védettségű 
lakóépületek tulajdonosait az építészeti értékek felújítására, helyreállítására, megőrizve 
az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. A pályázat értékelése megtörtént, 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság két pályázat támogatásáról döntött.  

 
 

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

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

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

honlap: www.kvzrt.hu 
telefonszám: (+36-1)666-2700 

gyorsszolgálat: +36-30-689-3013 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 14.00 – 17.30 

Szerda: 08.00 – 16.00 
Péntek: 08.00 – 11.30 

 



 

 

 

 
ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS 

 

Útfelújítás 
 
2014 évben összesen 46 millió forintot fordított az Önkormányzat az útfelújításra, 
melynek keretében megújult a Liget utca (Ónodi utca- Harmat utca), a Halas utca (az 
árapasztótól az út végéig), a Kelemen utca (Vaspálya utca- Cserkesz utca) és a Gitár utca 
(Maglódi út- Jászberényi út), valamint a Gyöngyike utca és a Pongrácz 9. lakótelep „A” 
jelű útja is, amellyel több évtizedes lemaradásból sikerült lefaragni. 
 

      
Liget utca (Ónodi utca- Harmat utca)                                Halas utca (az árapasztótól az út végéig) 
 
2015 évben az útfelújítási program folytatása várható (három utcára kész tervek 
vannak, további négy utca tervezése folyamatban van). 

Útépítés 
A Maláta utcában idén teljes hosszában 
befejeződött az útépítés, ami 27,5 millió 
forintba került és teljes mértékben állami 
támogatásból valósult meg. Kiépítésre került – 
a közel 600 m2 útpálya mellett – a teljes 
szakaszon a közvilágítás, a csapadékvíz-
elvezetés és 310 m2 egyoldali járda is. 

                            

Járdafelújítás 
Járdafelújítás keretében összesen 
2 000 m2 járdaszakasz, közel 30 millió 
forint értékben került felújításra. Ennek 
során új burkolatot kapott a Bihari utca 
3/a-b-c-d szám előtti járdaszakasz, a 
Gyakorló utca (Keresztury Dezső 
Általános Iskola mellett), a Gépmadár 
utca 10-20. előtti járda, a Hortobágyi 
utca (Pilisi utca - Rákos-patak hulladék-
gyűjtő felőli oldal), az Algyógyi utca 
(Maglódi utca 10. mellett), és a Márga 
utca egy (Óhegy utca - Petrőczy utca) 
szakasza. 

                

 
                       Márga utca Óhegy utca - Petrőczy utca 

                             közötti szakasza       
 



 

 
 

 

                  
 
 
Parkolók kialakítása 
Új parkolók kialakítására került sor a Szárnyas utcában és a Zágrábi utcában (237 db), a 
Harmat közben (40 db) és a Tavas utcában (40 db), mintegy 86 millió forint értékben. 
Többnyire az autósok által már addig is használt területeken alakítottunk ki szilárd burkolatú 
parkolókat, a szükséges közlekedési kapcsolatok, járdák kiépítésével és zöldfelület 
rendezésével. 
 

      
                      Szárnyas utca                                  Zágrábi utca              Harmat köz                                     Tavas utca 
 
 
 

CSATORNÁZÁS, KÖZMŰVEK 
 

 
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése 
A Szárnyas utca Somfa köz és Száva utca közti szakaszán a kiépült csapadékcsatorna 
(tervezéssel 66 millió forint) a hosszú évek óta húzódó csapadékvíz elvezetési problémákat 
oldja meg. A padkafolyóka elemek víznyelőaknákba gyűjtik a vizet, ahonnan 
gyűjtőcsatornákon keresztül jut el a Zágrábi utca főgyűjtőcsatornájába. A területen közel 500 
fm csatorna és 35 db akna elhelyezésére, illetve kiépítésére került sor. A tervekben szerepel, 
hogy a Szárnyas utcában most megépült vízelvezető rendszer tovább építése a Zágrábi út felé. 
 
Fapótlás 
Az 591 darab fa ültetésére került sor április hónapban. Az ültetés összesen 28 kőbányai utcát 
érintett. A legtöbb fát, 29 darabot a Lavotta-sétány mellett ültettek el, de jelentős számú fa 
elültetésére került sor a Balkán utca, a Gyakorló utca, a Harmat utca, az Endre utca és a Füzér 
utca kijelölt pontjain is. Az 591 darab fa 33 fajtából tevődik össze. A legnépszerűbb a „tövis 
nélküli gledícia”, melyből 83 darab került telepítésre. Őt követi a „gömbjuhar” 48 darab és a 
„korai juhar” 45 darab ültetéssel. A fák típusainak meghatározásánál több szempontot vettek 
figyelembe a szakemberek, például a környezetben már meglévő fák típusait, a fa „várostűrő” 
képességét, a majdan kifejlődő lombkorona méretét is.  
 
 
 
 

Balesetveszélyes lépcsők felújítása 
A Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. mögötti park 
balesetveszélyes lépcsői kijavításra, két esetben teljes 
átépítésre kerültek a biztonságos közlekedés 
érdekében. 



 

 

 

Közvilágítás kiépítése 
Idén is folytatódott a közvilágítás fejlesztése. A közbiztonság javítása érdekében elkészült a 
Halas utca, az Ihász utca és a Kerámia utca egy-egy szakaszának, valamint az Óhegy park, a 
Vásárló utca, a Gépmadár utca és a Tavas utca kijelölt játszótereinek közvilágítása. Még az idén 
várhatóan elkészül a Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő előtti terület és a Hatház 
utcában még hiányzó közvilágítás kiépítése. 
 

                           
                                            Ihász utca                                                                                        Vásárló utca 
 
 
Lavotta sétány felújítása 
2014. évben sor került a Lavotta lakótelep – és ezen belül kiemelten a sétány – 
területrendezési és zöldfelületi munkáira is. Új padok kerültek kihelyezésre, megtörtént a 
dühöngő részleges felújítása, elkészült a gimnázium kerítése és a sétány aszfaltburkolata 
közötti földrézsű rendezése, valamint burkolatfelújításokra is sor került. 
 
 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
 
Föld Napja – hulladékgyűjtési és takarítási akció 
2014. április 19-én, szombaton a lakosság részére, majd 
április 22-én, kedden az iskolások részére került 
megrendezésre a Föld Napi szemétszedési akció. A 
programot a Gyakorló utcai kis erdőben, a Hangár utcai 
erdőben, az Algyógyi utcában és a MÁV-lakótelepen 
tartottuk meg. Az iskolák közül a Keresztury Dezső 
Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Janikovszky 
Éva Általános Iskola, valamint a Széchenyi István Általános 
Iskola diákjai vettek részt a rendezvénye saját környezetük 
megtisztításával. meg. Összesen körülbelül 80 m3 szemét 
összegyűjtésére és elszállítására került sor. 
   
A Ferencvárosi Torna Club kezdeményezésére takarítási napra került sor 2014 májusában a 
Népligeti Sporttelep mögötti földes utcában.                       
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
Virágot a szemét helyére 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megszépítettük az illegális 
hulladéklerakással érintett helyszíneket 
(Zsombék utca – Mádi utca sarok, Mádi utca – 
Harmat köz sarok, Bihari út – Balkán utca 
sarok és a Gutor tér) virágpalánták 
ültetésével. A virágágyások és virágzó cserjék 
további gondozását a KŐKERT Kft. 
folyamatosan végzi. 

   
A Kőbányai Önkormányzat kerületszépítő akciói keretében pályázatot hirdetett, amelynek 
keretében 4 millió forint értékű virágot, dísz- és fűszernövényt osztott szét Kovács Róbert 
polgármester képviselőtársaival és munkatársaival a nyertes kőbányai pályázóknak. 
 
 
Virágos Kőbánya – közterületi virágültetési akció 
A KŐKERT Kft. a kerület több közterületén ültetett el egynyári virágokat az akció keretében a 
kerület jelentősebb körforgalmi csomópontjaiban és parkjaiban. 
 

       
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Takarítási Világnap – takarítási akció  
A CIKK Egyesület, a KŐKERT Kft., a kőbányai iskolák, a Kőbányai Diáktanács, valamint további 
civilszervezetek közreműködésével, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, a Takarítási 
Világnaphoz kötődően – 2014. szeptember 19-én – tisztasági akciót szervezett Kőbánya 
közterületein és a kőbányai iskolák udvarain, illetve környezetében. Az akcióban mintegy ezer 
diák vett részt, tíz iskolából.  
 
 

Önkormányzatunk a lakossági előkertek egységes 
körbekerítésére, a lakóközösségek részére a 
lakóépületek előkertjeinek egységes arculatú 
kialakításához a költségvetésben biztosított összesen 5 
millió forint összegű támogatás szétosztására pályázatot 
írt ki.  

      
  Zsombék utca – Mádi utca                              Gutor tér 



 

 

 

 
A kerület közterületeiről összesen mintegy 40 m3 hulladékot, az akcióhoz kapcsoló 
papírgyűjtés során további 82 tonna papírt gyűjtöttek össze a résztvevők.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
Zöldhulladék-gyűjtés 
A Kőbányai Komposztálási Program keretében 2014. január hónapokban került kiosztásra az 
előző évben pályázók részére a 116 db komposztáló edény. A 2014. évi pályázatra 
jelentkezetteknek – az FKF Zrt. által kiírt közbeszerzés elhúzódása miatt – a komposztáló 
berendezések átadása várhatóan ez év végén kerül sor. 
 

A komposztáló berendezéssel még nem rendelkező családi házak és kertes házak részére a 
tavaszi időszakban a KŐKERT Kft. biztosított 5-5 darab zöldhulladék-gyűjtő zsákot, amelyek 
elszállításáról a lakosság részére ingyenesen gondoskodott. 
 
 

Az őszi lombgyűjtéshez szükséges 100 literes gyűjtőzsákból az ingatlanok előtti 
közterületek és a kertek rendben tartásához ingatlanonként 5 db, saroktelek esetén 8 
db, társasházak esetén lépcsőházanként 6 db gyűjtőzsákot igényelhet a lakosság 2014. 
szeptember 17-étől. A zsákokat a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(Budapest X., Szent László tér 2-4.) vehetik át az igénylők. A kiosztásra kerülő zsákokat az FKF 
Zrt. ingyenesen szállítja el az ingatlanok elől. 
 
 

„Tiszta udvar, rendes ház”, „Tiszta, rendezett Kőbányáért” és „Virágos Kőbányáért” 
akció 
A helyi rendelet alapján meghirdetett versenyben összesen 460 magánszemély, 
lakóközösség és intézmény vagy vállalkozás vett részt.  
A 2014. október 7-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban megtartott 
ünnepélyes díjátadáson 216 családi vagy társasház „Tiszta udvar, rendes ház” kapta meg az 
elismerő címet, 76 erkély vált érdemesre a „Virágos Kőbányáért” elismerő oklevélre és 10 
vállalkozás vagy intézmény kapott „Tiszta, rendezett Kőbányáért” elismerést.  
 



 

 
 

 

Összességében a környezetvédelem területén a fő hangsúlyt a parlagfű és gyomok elleni 
védekezés mellett idén is a kerületszépítési akciókra, valamint a parkok és játszóterek 
megújítására, új eszközök telepítésére helyezte Önkormányzatunk. 
 

        
                    Szent László tér                    Kápolna utca                                                Dombtető utca 
 
 

      
                                Gyakorló utca        Állomás utca                              Lengyel templom melletti dühöngő 
 
Munkánk során napi kapcsolatot tartunk a kerületi zöldfelületek kezeléséért felelős KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel, valamint Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel. A közösen 
kialakított lakossági bejelentésekkel kapcsolatos eljárási rendet az alábbi zöldszám segíti.   

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

06-80-565-378, e-mail címe:  bejelentes@kokertkft.hu. 



 

 

 

 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
 
Kőbánya népességi adatai 
 
 

ÉV LAKOSSÁG 
SZÁM 

2007 74 599 fő 
2008 75 470 fő 
2009 75 760 fő 
2010 73 981 fő 
2011  74 467 fő 
2012  74 298 fő 
2013.  74 011 fő 

2014. október 17. 73 988 fő 
 
 
 

ESEMÉNY ÉV 
Születés Házasság Halálozás 

2007 1343 fő 275 1500 fő 
2008 1550 fő 272 1502 fő 
2009 1713 fő 254 1605 fő 
2010 1661 fő 207 1539 fő 
2011  1718 fő 197 1643 fő 
2012 1865 fő 191 1692 fő 
2013 1946 fő 228 1819 fő 

2014. október 31-ig 1635 fő 231 1430 fő 
 
 
 
 

Év Magyar 
állampolgársági 

esküt tett  

amelyből 
egyszerűsített 

honosítási 
eljárásban 

2011 401 fő 396 fő 
2012 433 fő 420 fő 
2013. 332 fő 316 fő 

2014. október 31-ig 222 fő 215 fő 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
A 2014. évben az alábbi változás történt az önkormányzat költségvetési szerveinek 
szerkezetében. Január elsejétől a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ látja el a 
megszűnt Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ feladatait. A képviselő-testület 2014. április 1-jével új költségvetési szervet hozott 
létre Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ néven a Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonába került 38367/5/1/1 hrsz.-ú ingatlanon található sportlétesítmények 
működtetésére és a helyi sporttevékenység támogatására. 
A 2013. évhez képest a költségvetés eredeti előirányzata a vonatkozó jogszabály előírása 
jelentős mértékben megemelkedett. A jogszabály a betételhelyezés és betétvisszavonás 
tervezett összegéhez előirányzatot rendel, amely a költségvetés főösszegét jelentősen 
megemelte. A korábbi évekkel való összehasonítás érdekében azonban célszerű a 
betételhelyezés és a betétvisszavonás miatti bevétel kiszűrése. A kiszűrést követően 
tapasztalható költségvetésibevétel-emelkedés az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből 
származik.                                                                                                                                                mFt-ban 

 

2012. év 2013. év 2014. év 
Éves költségvetés előirányzata 

17 036 15 063 39 619 

ebből költségvetési bevétel 16 803 15 061 16 891 

ebből finanszírozási bevétel 233 2 22 728 

 

Bevételek előirányzata 2012. év 2013. év 2014. év 

Intézményi saját bevétel 1 016 1 069 992 

Közhatalmi bevétel összesen 8 826 8 557 7 999 

Lakbér és lakóház-kezelési bevétel 796 791 755 

Ingatlaneladás 83 190 166 

Működési célra átvett pénzeszköz 151 210 257 

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 
és kölcsön visszatérülése 259 324 493 

Finanszírozási bevételek 233 2 0 

Pénzmaradvány és visszatérülés 1 997 1 074 3 245 

Betétvisszavonás   22 728 

Önkormányzat bevételei 13 361 12 217 36 635 



 

 

 

Központi állami támogatás 3 355 2 535 2 748 

Egészségbiztosítási támogatás 320 311 236 

Központi költségvetésből nyújtott 
támogatás 3 675 2 846 2 984 

 
Az önkormányzat bevételeit vizsgálva megállapítható, hogy a 2013-ig évről évre csökkenő 
központi támogatás mellett kellett biztosítani az alapellátások emelkedő színvonalát, a város- 
és lakásgazdálkodási, valamint az intézményi beruházási és felújítási feladatok ellátását. A 
2014. évben, ha csekély mértékben is, de emelkedett a központi költségvetésből nyújtott 
támogatás. 
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mFt-ban 

 

Kiadások előirányzata 2012. év 2013. év 2014. év 

Intézményi működési kiadások 12 803 10 599 11 009 
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 649 563 613 
Működési célú támogatás 907 998 1 050 
Felhalmozási célú támogatás és kölcsön 427 176 326 
Beruházási kiadások összesen 663 471 1 159 
Felújítások összesen 752 596 818 
Tartalékok (általános és céltartalék) 528 1 280 1 863 
Finanszírozás kiadásai 248 380 53 
Betételhelyezés   22 728 
Előző évi pénzmaradvány átadása 59 0 0 

 
Az önkormányzat kiadásainak jelentős részét képezik az intézményi működési kiadások, 
amelyek a kerület szinte minden korosztályának részére ellátást, vagy szolgáltatást nyújtó 
költségvetési szervekhez kapcsolódnak, így a bölcsődékhez, óvodákhoz, általános iskolákhoz, a 
gyermek jóléti központhoz, valamint az idős klubokhoz és nem utolsó sorban a kulturális és 
sport intézményekhez. 
 
 
 
 
Az adóbevételek alakulása 
 
  

2014. évi 
előirányzat 

(eFt-ban) 

 
2014. évi 

I.-III. negyedéves 
teljesítés (eFt-ban) 

 
Teljesítés 

%-os aránya 
 

Építményadó 2 700 000 2 841 548 105,24 
Telekadó 500 000 908 664 181,73 
Gépjárműadó 210 000 134 547 64,07 
Idegenforgalmi adó 24 000 6 423 26,76 
Pótlék 32 000 15 146 47,33 
Bírság 1 500 1 833 122,20 
Összesen: 3 467 500 3 908 161 112,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Végrehajtási cselekmény Darabszáma Az összeg, amelyre 
a behajtást 

megindítottuk 
(eFt) 

Az ebből beszedett 
összeg (eFt) 

Inkasszó 1261 1 019 805  46 642  
Bérletiltás 896 68 678  6 886  

Nyugdíjletiltás 117 7 386  1 927  
Gépjármű forgalomból 

történő kivonása 
260 197 755 590 

Végrehajtási jog bejegyzés 12 130 120  7 688 
Végrehajtási értesítés 1357 160 810  3 737  

Felhívás 900 264 474 11 868 
 
 
 
 
 

A Hatósági Iroda ügyiratforgalmi statisztikája  2014. január 1. és 2014. október 31. 
között 
 

 Ügyiratforgalom 
főszám 

Ügyiratforgalom 
alszám 

Anyakönyv 323 5608 
Birtokvédelem 134 342 

Lakcímrendezés 354 1060 
Hagyaték 1564 2181 

Ipar, kereskedelmi ügyek 1352 1253 
Építéshatósági és 

környezetvédelmi ügyek 
1398 3648 

Közterület-használati 
ügyek 

471 1093 

Adóhatóság 14 279 33 056 
 
 

Az önkormányzati ingatlanállomány 
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében álló ingatlanok statisztikai adatai 

Lakásállomány a 2014. szeptember 30. napi állapot szerint: 

szobaszám 1 1,5 2 2,5 3 3< összesen
összkomfortos 134 182 257 41 127 10 751
komfortos 523 83 253 29 22 3 913
félkomfortos 124 52 28 1 1 0 206
komfort nélküli 505 24 30 2 1 0 562
szükséglakás 21 1 0 0 0 22
összesen 1 307 342 568 73 151 13 2 454  



 

 
 

 

Helyiségállomány a 2014. szeptember 30. napi állapot szerint: 

Bérbeadott Üres

Helyiségek 294 391
Ipari területek 72 62
Egyéb 957 137
Összesen 1 323 590

(db)

 
 

Településképi véleményezés 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi 
véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (III. 25.) számú rendelete alapján 2013. május 1-jétől 
a polgármester településképi véleményt ad a rendeletben meghatározott esetekben az 
építéshatósági engedélykérelmekhez.  

A településképi véleményezés célja Kőbánya építészeti, illetve városképi értékeinek védelme 
és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal 
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a 
településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, 
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. 

A településképi véleményezés során ez idáig 91 kérelem érkezett, a beérkezett tervek az alábbi 
megoszlás szerint kerültek elbírálásra: 
 

65 kérelem engedélyezésre - feltétel nélkül - javasolt 
3 kérelem engedélyezésre - feltétellel - javasolt 
16 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

illeszkedési követelményeknek) 
2 kérelem folyamatban lévő ügy 
5 kérelem visszavonásra került 

 

A beérkezett kérelmek közül a rendelet alapján a Kőbányai Tervtanács 24 tervet tárgyalt meg, 
ebből 19 tervet javasolt engedélyezésre. 
 

Egészségügyi ellátás  
 

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

 
A vállalkozók számának alakulása 2014. október 30-i állapot szerint: 



 

 

 

 
Megnevezés Praxisok 

száma 
Közalkalmazott Vállalkozó 

Felnőtt háziorvosok 38 1 37 
Házi gyermekorvosok 14 0 14 
Felnőtt fogorvosok 12 0 12 
Gyermek fogorvosok 5 0 5 

 
 
 
A Humán Iroda ügyiratforgalmi statisztikája 

 
Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Szociális ügyek (segélyezés) 20 708 19 808 16 744 17 490 
Lakásügy 1 182 1 870 1 703 1 569 

Gyámhatóság 3 269 3 600 - - 
Egészségügy 119 99 87 56 

Összesen 25 278 25 377 18 534 19 115 
 

Szociális terület 
 

 A szociális ügy típusa 
Iktatott 

ügyiratok 
száma  

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 2558 

2. Lakásfenntartási támogatás 1431 
3.  Temetési segély 124 
4. Köztemetés 914 
5. Óvodáztatási támogatás 93 
6. Önkormányzati segély 5269 
7. Méltányossági közgyógyellátás 1054 
8. Adósságkezelési szolgáltatás 459 

9. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott igazolások 268 

10. Aktív korúak ellátása 5373 
11. Étkezési hozzájárulás 50 

12. 
Helyi rendeletben szabályozott 

ellátások (gyógyászati segédeszköz 
támogatás, ápolási támogatás) 

228 

13. Hatósági bizonyítványok 32 

14. Más hatóság megkeresésére készített 
környezettanulmányok 356 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Lakásügyek 
 

A lakásügy típusa 2013. év 2014. év 
Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek száma 18 10 

Lakásigénylési kérelmek száma 294 384 
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma 13 5 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 
lakásbérleti jogviszony létrejötte (esetek száma) n. a. 62 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 
lakásbérleti jogviszony létrejötte a Bizottság döntése 

alapján (esetek száma) 
41 56 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások száma 16 20 
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 0 5 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma 13 3 

Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma 130 46 
 

 
 
 
Köznevelési és civil kapcsolatok terén a támogatások mértéke 

 
Klub 1 580 000 Ft 

Egyesület 31 370 800 Ft 

Szövetségek 7 640 000 Ft 

Alapítvány 7 260 000 Ft 

Egyház 12 200 000 Ft 

Sport 118 964 000 Ft 
„Kőbánya számít Rád” 
ösztöndíj 4 075 000 Ft 

Iskolai alapítványok 3 301 000 Ft 

KLIK 29 454 000 Ft 

Nemzetiségek 2 600 000 Ft 

ÖSSZESEN 218 444 800 Ft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

A kőbányai foglalkoztatás elősegítése 2014-ben 
 
 
Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a 
Munkaügyi Központ kiközvetítésével): 
 
Segédmunka és képzés napi 8 órában (áthúzódó 2013-ról) 180 fő január - április,  
képzés és segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2013-ról) 109 fő december – április, 
segédmunka napi 8 órában          90 fő február – április, 
segédmunka napi 8 órában          94 fő május - november, 
gépkezelő napi 8 órában         10 fő május – szeptember, 
segédmunka napi 8 órában      117 fő augusztus – október, 
szakmunka napi 8 órában          63 fő augusztus – október, 
segédmunka napi 8 órában           80 fő november, 
segédmunka napi 8 órában (áthúzódó 2015-re)                 67 fő decembertől – február. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzet 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült  

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. november 20-ai közmeghallgatására. 


