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Elérhetőség: 
Kőbányai Önkormányzat 

Cím:  
1102 Budapest,  

Szent László tér 29. 
Telefon:  

06 1 4338-201 
Fax:  

06 14338-221 
E-mail:  

polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: 

kobanya.hu 
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 

 
 

Kedves Kőbányaiak! 
 
Egy esztendő telt el azóta, hogy Önök újra 
megtiszteltek a bizalmukkal, és lehetőséget adtak arra, 
hogy együtt folytassuk a 2010-ben megkezdett 
munkát. Közös erőfeszítéseinknek már látszik a 
gyümölcse: végre fejlődik Kőbánya!  
 
Az előző ciklusban sokszor csak a tűzoltásra és a 
kármentésre volt lehetőségünk, gyakran csupán a 
legszükségesebb tennivalók elvégzésére nyílt 
alkalmunk annyi év rombolása után. De legalább 
leraktuk az alapokat. Olyan erős fundamentumot 
teremtettünk, amelyre most végre közösen építhetünk, 
és amelyre bátran alapozhatjuk Kőbánya jövőjét. 
Megszabadultunk a hatalmas adósságtól, amelyet a 
kerület korábbi vezetése hagyott ránk, stabilizáltuk 
Kőbánya gazdálkodását, gondosan bánunk a közös 
vagyonunkkal. 
 
Legalább ennyire fontos, hogy más értékekre építjük 
a kerület irányítását: döntéseink középpontjában a 
kőbányaiak állnak. A gyermekek, a családok, az 
idősek, a maguk boldogulásáért küzdők. Az ő 
egészségük, biztonságuk, jövőjük mindennél 
fontosabb a számunkra, ezért mindent megteszünk 
azért, hogy könnyebbé tegyük az életüket, segítsünk 
nekik a mindennapokban.  
 
Róluk szólnak az elmúlt időszak beruházásai, az 
egészségügyi ellátás és a szociális rendszer 
fejlesztése, a szabadidős- és sportlehetőségek 
bővítése, a közlekedési helyzet javítása, az 
intézmények megújítása, a közösségépítő 
kezdeményezések.  
 
Hagyományainkhoz híven ez alkalommal is 
összeállítottuk kiadványunkat, melyben  
az elmúlt esztendőben végzett önkormányzati 
munkánkról, az év kiemelt eredményeiről, 
eseményeiről nyújtunk tájékoztatást, továbbá 
közérdekű információkat osztunk meg Önökkel.  
 
Fogadják szeretettel, hiszen mindannyiunk közös 
büszkesége, ami ebben a füzetben szerepel! 
 

                          
                                               Kovács Róbert 
                                       Kőbánya polgármestere 



 

 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

A Képviselő-testület tagjai 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

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

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP 
1. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a Pongrác 
Közösségi Házban (Budapest X., Gyöngyike u. 4.), előzetes bejelentkezés nem 
szükséges. Elérhetősége: +36 30 7401 995. 

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második szerdáján 16 órától a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Tagintézményében (Budapest X., Üllői út 118.), előzetes telefonos egyeztetés 
alapján. Elérhetősége: +36 30 5852 102. 

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 17 és 18 óra között a Gyakorló utca 5. szám alatti 
társasház földszinti gondnoki irodájában. Előzetes bejelentkezés a 06 1 4338 201 
telefonszámon. Elérhetősége: +36 30 6256 787. 

DR. PAP SÁNDOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Kőbányai 
Gépmadár Óvodában (Budapest X., Gépmadár u. 15.), továbbá minden hónap 
második hétfőjén 16 és 18 óra között a Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskolában (Budapest X., Keresztúri út 7-9.) előzetes bejelentkezés alapján a 
mozerandrea@kobanya.hu címen vagy telefonon. Elérhetősége:06 1 4338 209. 

KOVÁCS RÓBERT polgármester  
képviselő, FIDESZ-KDNP 
3. számú egyéni választókerület 
Polgármesteri fogadóóra: a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László 
tér 29.) I. emelet 116-os irodájában, a 06 1 433 8201 telefonszámon, vagy 
előzetesen a polgarmester@kobanya.hu címen történő bejelentkezés alapján. 
Képviselői fogadóóra: minden hónap 3. hétfőjén 16 és 17.30 óra között a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Budapest X., Szent László 
tér 7-14.) alulájában. 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

GAZDAG FERENC képviselő, FIDESZ-KDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: igény szerint, előzetes bejelentkezés alapján. Elérhetősége: +36 
30 5799 944 vagy gazdagfe@externet.hu. 

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, vagy 
előzetes egyeztetés alapján más időpontban és helyszínen. Bejelentkezés 
előzetesen telefonon.  Elérhetősége: +36-30 5851 749. 

VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZ-KDNP 
8. számú egyéni választókerület  
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30 és 18.30 között a Kőbányai 
Kada Mihály Általános Iskolában (Budapest X., Kada u. 27-29.) előzetes 
telefonon vagy személyesen történő bejelentkezés alapján.  
Elérhetősége: +36 30 5857-577. 
 
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: 06 1 4338 209. 

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától az újhegyi 
képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a) előzetes személyes, 
vagy e-mailben történő bejelentkezés alapján. Elérhetősége: 
andrasmacsik@gmail.com. 
 

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között  
a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.) 
valamint az újhegyi képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a) 
előzetes telefonos egyeztetést követően. Elérhetősége: +36 30 5799 803. 

DR. MÁTRAI GÁBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között az újhelyi 
képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a), előzetes 
bejelentkezés nem szükséges. Elérhetősége: +36-30 9613 390. 



 

 

 

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 06 1 4338 202-es telefonszámon történő előzetes 
bejelentkezés alapján. 
 
 

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

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

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

BÁNYAI T. PÉTER képviselő, EGYÜTT PM 
Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott helyen és 
időben. Elérhetősége: +36-30 8245 770. 
 

PATAY-PAPP JUDIT képviselő, DK 
Fogadóóra: minden csütörtökön 16 és 18 óra között az Állomás utcai 
képviselői irodában (Budapest X., Állomás utca 9. - bejárat a Vásárló utca 
felől). Elérhetősége: 06 1 6314 775. 
 



 

 
 

 
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  
 

 

 
 

ONLINE KÖZVETÍTÉS! 

 

A képviselő-testületi üléseket az 

érdeklődők élő közvetítés 

formájában a kobanya.hu  

oldalon is követhetik. 

Az archív felvételek az 

onkormanyzatitv.hu  

honlapon megtekinthetők! 



 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
2015. január 1. és október 31. között a képviselő-testület 15 alkalommal ülésezett (ebből 6 
alkalommal rendkívüli ülés keretében) összesen 290 napirendi pontot tárgyalt, mely során 383 
döntést hozott és 26 rendeletet alkotott.  
 
A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok a 2015. január 

1. és október 31. közötti időszakban 

2015. 01. 01. – 10. 30. Ülések 
száma 

Hozott 
döntések 

száma 
Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság 15 244 
Humánszolgáltatási Bizottság 11 388 
Kerületfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság 

9 64 

 
 
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
44. §-a alapján, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzata 15. §-ában meghatározottak szerint naptári évenként a 
január 1-jétől június 30-áig és augusztus 1-jétől december 30-áig tartó ülésszak alatt minden 
hónap harmadik csütörtökén rendes ülést tart. A képviselő-testületi ülések számát az idén is a 
pályázati és a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések miatt összehívott rendkívüli 
ülések növelték. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ötször tartott rendkívüli ülést a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala céljából. A Humánszolgáltatási 
Bizottság két rendkívüli ülését pályázati eljárás, valamint lakással kapcsolatos kérelmek 
elbírálása tette szükségessé. A döntések száma az ülésszámokkal arányosan változott.  
 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 
                Burány Sándor             Dunai Mónika   Révész Máriusz 

                                                                 
                                   

 
 
                 

  

Budapest 09. választókerületének 
képviselője, fogadó-órájára 
előzetes telefonos egyeztetés 
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, vagy a 
szabokati5205@gmail.com címen 
jelentkezhetnek. 

Az országgyűlési képviselő 
fogadóórája minden hónap első hét 
szerdai napján 16.30 órától a 
Budapest X., Halom u. 37/b szám 
alatt történik, előzetes 
bejelentkezés a titkárságon, a  
+36 20 926 1376 telefonszámon 
lehetséges. 



 

 
 

 

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

Eliszaveta 
 

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

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

Rita 
Elnökhelyettes: Bartha László Istvánné  
Tag: Szabó Margit Mária 

 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Elnök:    Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs 
Tag:   Takács Éva 

Kőbányai Roma Önkormányzat 
Elnök:    Gergely Károlyné 
Elnökhelyettes: Halász Dezső 
Tagok: Didi László 
 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 2015-BEN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 
 

 

       
 

 
 Kőbánya Díszpolgárától, Miksó Sándor címzetes 
apáttól, „Sándor atyától”, a Szent László Templom 

plébánosától, 
 

a Kőbányáért díjas Magyar Gyuláné nyugalmazott 
bölcsődevezetőtől. 

 
Nyugodjanak békében! 
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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 
 
 
 

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 -fejlesztési, valamint a közlekedésfejlesztési 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 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 

 
Budapest X., Szent László tér 29.  
központi telefonszám: 06 1 4338 100 
központi faxszám:  06 1 4338 230  
honlapja: www.kobanya.hu  
 



 

 
 

 

ügyek. A Hatósági Osztály feladatkörébe tartoznak a hagyatéki ügyek, működési- és 
telepengedélyezési ügyek, a bejelentésköteles 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 Bebek u. 1. szám alatt működő Kőbányai Közterület-felügyelet elsődleges feladata a 
közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának 
erősítése, a szükséges intézkedések megtétele és kezdeményezése, közreműködés a társadalmi 
bűnmegelőzési feladatokban, a közbiztonság és a közrend védelmében, célzott és hatékony 
fellépés a szabálysértőkkel szemben.  
 
 

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 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. 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 
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feladata. A Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó feladatok között kiemelten szerepel a 
városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. Az osztály végzi továbbá a 
pályázatokkal 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 Belső Ellenőrzési 
Osztály.  
 
A Polgármesteri Kabinet – amely ellátja a sajtóval, lakossági kapcsolatokkal, önkormányzati 
kiadványokkal összefüggő feladatokat –, közvetlenül segíti a polgármester és az 
alpolgármesterek munkáját. 
 
A Polgármesteri Hivatalban ügyfélbeléptető-rendszer működik. A hivatal (Szent László tér 29. 
száma alatti) főépületében az ügyfélfogadás csak előzetesen egyeztetett időpontban, 
folyamatban lévő ügyben lehetséges, meghatározott belépési rend szerint. 
 
A mindennapi ügyfélfogadás szociális és lakásügyekben, hagyatéki eljárással és ipari és 
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyekben a Szent László tér 2-4. szám alatt lévő 
Ügyfélszolgálaton történik, ahol a polgárok kérelmeiket beadhatják. 
 
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 
 
 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala a Budapest X., Endre utca 10. szám 
alatt található. Telefonszám: 06 1 7958 710, fax: 06 1 2374 824, honlap: 
www.kormanyhivatal.hu 

Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar. 
 

Az Okmányiroda a Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt működik, a Gyámhivatal a 
Budapest X., Endre utca 10. szám alatt várja az ügyfeleket.  
 
 

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete a Budapest X., Kőrösi 
Csoma sétány 8. szám alatt működik. Telefonszám: 06 1 7958 141, 06 1 4318-744, honlap: 
www.klik.gov.hu 

Tankerületi igazgató: dr. Kántor Gézáné. 
  



 

 
 

 

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

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

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

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

gyorsszolgálat: +36 30 6893 013 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 14.00 – 17.30 

Szerda: 08.00 – 16.00 
Péntek: 08.00 – 11.30 

 
 
 
 

PARKOLÁS ÜZEMELTETÉS 
 
A Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló utca - Hatház utca által határolt területen (beleértve a 
határoló utakat és tereket) 2013. október 1. óta (munkanapokon 8 és 18 között) fizetős a 
parkolás. A parkolásüzemeltetési feladatokat 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 és pótdíjat szab ki a 
díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben. 
 
A 2016. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2015. november 1. napjától van 
lehetőség. 

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

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

Ügyfélfogadás: 
munkanapokon: 09.00 – 17.00 

 
 

 
 

 
 



 

14 

 

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

A 2015. ÉVBEN 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Ütő Endre operaénekes, rendező.  
 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA elismerésben részesült Meiszter Kálmán festőművész. 
 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA posztumusz elismerésben részesült Horváth István  
pedagógus, mesteredzőként a magyar tornasport kiemelkedő alakja volt. 

 
KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  

Bucsek Zsuzsanna, a Fecskefészek Bölcsőde vezetője, 
dr. Kerényi Ágnes szemészorvos, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 

Szemészeti Osztályának vezetője, 
Zsemlye Ildikó szobrászművész, a Szent László téren álló Lechner Ödön szobor 

alkotója. 
 

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  
Balogh Ferencné, az Apró Csodák Bölcsőde csecsemő- és gyermekgondozója, 
Gertner Béla, a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Tagintézményének 

pedagógusa. 
 

Először adtuk át a „Kőbánya Sportolója” címet. A díjat a 
Kőbányai Önkormányzat alapította, és a 2014. év 
vonatkozásában ifj. OROSZ TIBOR birkózó, a Kőbányai 
Sport Club versenyzője vehette át 2015 januárjában. 



 

 
 

 

Kőbánya Kiváló Sportszervezője elismerő címet kapott 
a Merkapt Maraton Team Sportegyesület. 

 
Kőbánya Közbiztonságáért elismerő címet kapott Kiss Pál, a Budapesti Rendőr-

főkapitányság X. kerületi Kapitánysága rendőr főtörzsőrmestere. 
 

Kőbánya Kiváló Iparosa elismerő címet kapott Nagy Mihály vegytisztító vállalkozó. 
 

Kőbánya Kiváló Ápolója elismerő címet kapott Páva Katalin szociális gondozó, ápoló, 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. munkatársa. 

 
Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott a Szabó Öntészeti Kft. 

 
Kőbánya Kiváló Könyvtárosa elismerő címet kapott Kovács Györgyi, a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár 3. számú Régióközpont vezetője. 
 

Beretzky Endre-díjat kapott 
dr. Domokos Enikő, a Zsivaj utcai Gyermekorvosi Rendelő gyermekorvosa,  
dr. Kollár Ildikó, a Kerepesi úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő háziorvosa és 

dr. Pásztor Emőke, a Kőbányai Szakrendelő (Egészségház) fogorvosa. 
 

Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 
Tóth Jánosné, a Kerepesi úti Gyermekorvosi Rendelő védőnője. 

 
Év Ápolója Díjban részesült Kittrich József Károlyné ápolónő, a Pongrác úti Felnőtt 

Háziorvosi Rendelő asszisztense, valamint Leé Zoltánné ápolónő, a Kőbányai 
Szakrendelő (Egészségház) felnőtt fogászati asszisztense. 

 
Rottenbiller-díj elismerésben részesült  

dr. Mózer Éva, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője. 
 

Sajó Sándor-díjban részesült  
Imre Zsuzsanna, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda óvodapedagógusa, 

Lőrinczy Ildikó, a Kroó György Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa, 
Nagy Gyöngyi, a Kőbányai Bem József Általános Iskola pedagógusa, 

dr. Nguyenné Csüllög Erika mesterpedagógus, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese, 

Sik László, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola pedagógusa, 
Tüskéné Papp Ildikó, a Kőbányai Fekete István Általános Iskola pedagógusa. 

 
 

Soos Géza-díj elismerésben részesült Kovács Zsoltné családgondozó, a BÁRKA 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ munkatársa. 

 
 

Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Lendér Jánosné bölcsődei gondozó,  
a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde munkatársa. 
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Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  

Császár Ildikó, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola pedagógusa, 

Nagy Nikolett, a Kőbányai Harmat Altalános Iskola pedagógusa, 
Veress-Vécsi Boglárka, a Kőbányai Aprók Háza Ovoda óvodapedagógusa. 

 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott  

Fucskó Józsefné, nyugdíjazásáig az Újhegyi sétány Gyermekorvosi Rendelő dolgozója, 
Lizák Sándorné, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársa, 

dr. Perényiné Fördős Ágnes dietetikus, a Kőbányai Apraja Falva, valamint a Kőbányai 
Apró Csodák Bölcsőde élelmezésvezetője. 

 
 
 
 

HIVATALI ELISMERÉSEK 
 

A 2015. évi köztisztviselők napja alkalmából jegyzői dicséretben részesült  
a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül:  

dr. Egervári Éva jogtanácsos, 
Gózonné Genszky Gabriella szociálpolitikai ügyintéző, 

Jámbor Gyuláné pénzügyi ügyintéző, 
dr. Korpai Anita, a Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese, 

Móré Tünde városrendezési ügyintéző. 
  

 
 
 

ÁLLAMI ELISMERÉSEK ÉS EGYÉB DÍJAK 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke megbízásából Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere 2015. március 13-án, a nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adott át NAGY ZOLTÁN 
nyugalmazott gyógypedagógusnak, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola volt igazgatójának és TURI GYÖRGY mesteredző, a 
Magyar Olimpiai Bizottság kiemelt úszóedzőjének, a Kőbánya SC Úszó Szakosztálya 
vezetőjének, Kőbánya Díszpolgárának. 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2015. március 15-én a Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adott át DR. 
PALKOVITS MIKLÓS Széchenyi-díjas orvos, anatómus, endokrinológus, agykutatónak, a 
Semmelweis Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professzor emeritusának, 
Kőbánya Díszpolgárának. 

 
 
 
 



 

 
 

 

A Magyar Sport Napja alkalmából rendezett ünnepségen Simicskó István, sportért felelős 
államtitkár Bay Béla-díj kitüntetést adott át kiemelkedő edzői tevékenysége, életműve 
elismeréseként HORVÁTH MÁRIÁNAK, a Törekvés SE vívó szakedzőjének. 
 
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015. június 4-én a pedagógusnap 
alkalmából a kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, valamint az óvodapedagógus 
képzésben végzett tevékenysége elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban részesítette  
 BALOGHNÉ STADLER IRÉNT, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda óvodavezetőjét, 

NÉMETH MARCELLA JOLÁNT, a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
óvodapedagógusát. 

 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015. június 4-én a pedagógusnap 
alkalmából a kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint 
a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként 
Apáczai Csere János-díjjal tüntette ki DR. PAPP GYÖRGYNÉT, a Kőbányai Szent László 
Gimnázium matematika tanárát. 
 
A képviselő-testület kezdeményezésére Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – 
az egészségügyi ellátásban végzett kiemelkedő tevékenységére tekintettel – 
BÓZSVÁRINÉ FERENCZ IRÉNT Pro Sanitate díjban részesítette. 
 
A képviselő-testület kezdeményezésére Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – 
az egészségügyi ellátásban végzett kiemelkedő tevékenységére tekintettel – GÖNCZINÉ 
SÁRVÁRI GABRIELLÁT, az Egyesített Bölcsődék vezetőjét Pro Caritate díjjal tüntette ki. 
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – az egészségügyi ellátásban végzett 
kiemelkedő tevékenységére tekintettel – DR. SZABÓ ENDRE belgyógyászt (háziorvos, 
Zsivaj utcai Háziorvosi Rendelő) Pro Familiis díjban részesítette. 
 
JÓGÁNÉ SZABADOS HENRIETTA civil és nemzetiségi referens – a Kőbányai Lengyel 
Önkormányzat javaslatára, a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság támogatásával, az 
Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése által adományozott – a Magyarországi 
Lengyelekért Díj elismerésben részesült a lengyel közösség számára az elmúlt évek 
során nyújtott segítségéért. 
 
JOÓS TAMÁS, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője a 
hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés 
és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként – a Balog 
Zoltán emberi erőforrások minisztere által adományozott – Bessenyei György-díjban 
részesült. 
 
MENYHÁRT SÁNDOR, a Kőbányai Szent László Általános Iskola igazgatója a közoktatás 
fejlesztéséért végzett kiemelkedő szakmai munkájának, a fővárosi és a nemzetközi 
tevékenységének, példamutatásának, valamint értékközvetítésének elismeréseként a 
Fővárosi Közgyűlés által alapított Budapestért díjban részesült.  
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A KŐBÁNYAI FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE KOLLEKTÍVÁJA a 0-6 éves korú ép és eltérő 
fejlődési igényű gyermekek nevelésében végzett kiemelkedő és példaértékű szakmai 
munkájáért a Fővárosi Közgyűlés által alapított Zalabai Gábor díj – A Budapestiek 
Esélyegyenlőségéért elismerésben részesült.  
 
A Fővárosi Közgyűlés által – a főváros hírnevének öregbítéséhez hozzájáruló kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó sportoló, továbbá a munkájával Budapest sportéletének fejlődését 
elősegítő sportszakember részére – alapított Papp László Budapest-Sportdíjat kapott 
KÖKÉNY BEATRIX egykori kézilabdázó, a Kőbányai úton székelő FTC női kézilabda-
csapatának női szakág- és utánpótlás-vezetője. 
 
ÓKOVÁCS SZILVESZER operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós 
műsorvezető, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a főváros érdekében végzett 
kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységéért 
a Fővárosi Közgyűlés által alapított Pro Urbe Budapestért díjban részesült.  
 
A Fővárosi Közgyűlés által alapított Fővárosért Emlékzászló díjat kapott a KÉSZENLÉTI 
RENDŐRSÉG a főváros közbiztonsága fenntartása, annak javítása, illetve a 
rendvédelmének területén kiemelkedő teljesítmény nyújtása, valamint a közösségi 
összetartozás erejének bizonyítása elismeréseként.  
 
A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara diplomadíjában 
részesült TÓTH ATTILA építészhallgató a Koncertezni és merengeni egy helyen – az új 
Kőbányai Zenei Stúdió című diplomamunkájával, amelyben a Zenei Stúdió bővítését egy 
új, koraeklektikus lakóházban, az Állomás u. 26. alatt álmodta meg. 
 

 
 

OSVÁTH RICHÁRD, a Törekvés Sportegyesület Vívó Szakosztályának paralimpikonja a 
Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díja kitüntetésben részesült. 
 
 

ÖNKORMÁNYZATUNK ELISMERÉSEI 

Budapest Főváros Önkormányzata a „VIRÁGOS 
MAGYARORSZÁGÉRT 2015” környezetszépítő 
versenyen BUDAPEST FŐVÁROS FŐDÍJÁT 
adományozta önkormányzatunknak. Így a 
fővárosban Kőbánya lett a legvirágosabb kerület. 
Az elért eredmény alapján a kertkultúra méltó 
képviseletét a FŐKERT Nonprofit Zrt. 500 tő 
árvácskával jutalmazta. Az idén 22. alkalommal 
megrendezett országos környezetszépítő 
versenyen összesen 209 település mérette meg 
magát. 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

Pest első kerékpáros szervizpontja épült meg Kőbányán 
A Kőbányai Önkormányzat saját beruházásában, mintegy 6 millió forintból épült meg a 
Harmat utca és a Sibrik Miklós út sarkán létesített szervizállomás, ahol a kerékpárosok 
elvégezhetik a menetközben esedékessé vált kisebb javítási munkákat. A szervizponton 
rögzített pumpa, valamint a váz megemelésre alkalmas állvány található a szereléshez 
szükséges egyéb szerszámokkal. A térfigyelő kamerával megfigyelt szervizállomást 
egyidejűleg 6-8 biciklis tudja használni, a pihenőterületen információs tábla, padok, 
hulladékgyűjtő-edények és kerékpártámaszok is találhatók. 
 
 

    
 
Országúti Kerékpárverseny 
Kőbányai kerékpáros siker 
Kincsesbányán 2015. július 5-én megrendezett Szenior Magyar Bajnokság – Asztalos 
Sándor Emlékversenyen Specziár Viktor, a Kőbányai Torna Club edzője és versenyzője 
szerezte meg a szenior 1-es kategória bajnoki mezét a Kincsesbánya-Gúttamási-
Fehérvárcsúrgó-Kincsesbánya országúti körpályán, 170 méteres szintkülönbséget 
leküzdve, a korosztályának előírt 5 kört (87 km) 2:19:57-es idővel teljesítve. 
  

A Kőbányai Önkormányzat idén is elnyerte a Kerékpárosbarát 
település elismerő címet, amellyel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a települések kerékpárral közlekedőkért tett 
intézkedéseit, fejlesztéseit értékeli. Büszkék vagyunk arra, hogy 
Kőbánya is hozzájárul a környezetbarát, fenntartható, mindenki 
számára elérhető egészséges közlekedési eszköz és életmód 
népszerűsítéséhez. 
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ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK DIÓHÉJBAN A 2015-ÖS ÉVBŐL 
 

2015. január   
A Tutta Forza Zenekar hagyományos újévi koncertjével indult 2015. 
Idén is megrendezte a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a Cseh Tamás 
Napot. 
Január végén tartották a Kőbányai BringaPark Kupa harmadik, egyben záró fordulóját 
a Sportligetben. 
 

2015. február  
Lezajlott a kőbányai Senior Ki mit tud, amelyre Budapest egész területéről lehetett 
jelentkezni. A csaknem félszáz produkcióból a zsűri 18 előadót, illetve alkotói csoportot 
hívott meg a gálaműsorra.  
Megrendezték az Óvodások Országos (sakk)Bajnokságát a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban. 
Több mint 1400 induló állt rajthoz a Földalatti futáson, ahol félmaratont is teljesíthettek 
a résztvevők.  
 

2015. március 
Idén március 15-én is sor került a hagyományos fáklyás felvonulásra, majd az ünnepi 
megemlékezésre, amelyet Jókai Anna Kossuth- és József Attila-díjas írónő tartott. 
Az Ihász utcai jégpályáján rendezték meg az első Curling Napot. 
Az önkormányzat 56 általános és középiskolás tanulónak adta át a „Kőbánya számít Rád” 
szociális alapú tanulmányi ösztöndíjakat.  
 

2015. április 
Egyre többen csatlakoznak az isaszegi emléktúrához, idén már 400 biciklis alkotta a 
konvojt.  
A Költészet napjáról is megemlékeztek a Rottenbiller parkban, ahol az idén a tánc és a 
költészet együttesen volt jelen. 
Idén is megrendezték a Kőrösi emlékünnepséget a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban, majd a részt vevők ellátogattak a nyelvtudós szobrához. 
Szeretlek Kőbánya címmel ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetélkedőt rendezett 
nyugdíjasoknak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ. 
A Magyar Önkormányzatok Focitornáján Kőbánya is kitett magáért.  
Megtartották a bölcsődék napját, valamint az óvodai dolgozók sportnapját. 
A Danone „Futólépésekkel az egészség felé” elnevezésű futóversenyén a Kada Mihály 
Általános Iskola, a Fekete István Általános Iskola és a Kertvárosi Általános Iskola 
ötödikesei voltak a legaktívabbak. 

 
2015. május 

Több mint tízezren látogattak el a május 1-jei Halmajálisra az Óhegy parkba.  
 A „TeSzedd” mozgalom keretében a Rákosi-réteken, az Oázis Kertészet mögötti 
területen az önkéntesek a Ferencváros sportolóival közösen több konténernyi szemetet 
szedtek össze. 
A Kőbányai Református Egyházközség szervezte meg a II. Kőbányai Kórustalálkozót. 
A Kőbányai Kutyafesztivál és amatőr szépségverseny egyre népszerűbb: ebben az 
évben csaknem száz versenyző küzdött a díjakért. 
Idén sem maradt el a hagyományos Streetball Fesztivál a Népligetben. 



 

 
 

 

A CIKK Egyesület a Kőbányai önkormányzat támogatásával 11 alkalommal szervezte meg 
„A polgár a helyi demokráciában versenyt” a kerületi általános iskolák 7-8. osztályos 
tanulói számára, melynek döntőjét a Polgármesteri Hivatalban rendezték. 
A XXIII. Bem Kupának is örvendhettek májusban, fantasztikus táncverseny részese 
lehetett, aki ellátogatott a rendezvényre. 
Május végén a Kőbányai Református Egyházközség fennállásának 130. évfordulója 
alkalmából hálaadó istentiszteletet tartott az Ihász utcai Templomban. 
A Kocsis Sándor Sportközpont Bihari úti Sporttelepének avatóünnepségének 
keretében került sor a Magyar Női Labdarugó Bajnokság döntőjére, ahol a Ferencváros és 
az MTK csapata mérkőzött meg egymással. 
Ugyancsak május utolsó hétvégéjén rendezték meg a kerületi gyermeknapot az Újhegyi 
Mély-tónál, a rendezvényt nagy érdeklődés övezte. 
A Budapesti Nagy Sportágválasztón több mint 100 sportág mutatkozott be a Merkapt 
Sportközpont Maglódi úti sporttelepén, ahol neves sportszemélyiségek, olimpiai, világ- és 
Európa-bajnokok is megjelentek. 
A Szent László Gimnázium jótékonysági sportnapot tartott az iskola nyári táborának 
fennmaradásáért. 
 

2015. június 
Júniusban befejezte a magyarországi tejtermékgyártást a kőbányai székhelyű Danone 
Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. Az önkormányzat és a tejipari vállalat 
összefogásával szinten minden volt dolgozónak sikerült azóta állást találni.   
Családi napot rendezett a BÁRKA.  
Talán még sosem volt akkora a programkínálat, mint az idei Szent László Napokon, 
amikor is már négy napon keresztül ünnepeltük Kőbányát.   
 

2015. július 
Az idén 33. alkalommal rendezte meg Meiszter Kálmán festőművész, Kőbánya 
díszpolgára a művészeti-jótékonysági piknikjét Borsika utcai otthonában.  
 

2015. augusztus 
A 6. MOFÉM Underworld Kupa hazánk legkülönlegesebb kerékpáros versenye, amely a 
több száz éves kőbányai tárnarendszer mélyére vezeti le a bringásokat.  
Az augusztus 20-ai ünnepségek zárásaként került sor Kőbánya egyik legnagyobb 
kulturális rendezvényére, III. Kőbányai Blues-fesztiválra az Óhegy parkban. 
Nem csak a kerületből, hanem már az egész országból érkeztek látogatók a VIII. Kőbányai 
Rendvédelmi napra az Óhegy parkba. 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezték meg a 19. 
Vegetáriánus fesztivált, számos előadással, bemutatóval és kóstolóval. 
Az FTC hivatalos alapítványa, az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás-, és Sport 
Alapítvány rendezte meg a IV. Fradi Családi Napot a klub Vajda Péter utcai 
népligeti sportcentrumában. 
Már az első DreherFeszt nagy sikert aratott a zene és sör találkozásának köszönhetően. 
 

2015. szeptember 
Évadnyitó társulati ülést tartott az Opera a MÁV hajdani Északi Járműjavítójának 
területén lévő Eiffel-csarnokban, ahová az Operaház teljes háttérbázisa költözik. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan Kőbánya idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét 
akcióhoz, az „Autómentes Naphoz”.  
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Nem csak tavasszal, ősszel is megrendezték a Budapesti Nagy Sportágválasztót a 
Merkapt Sportközpont Maglódi úti sporttelepén. 
Szeptember 20-án a Keresztény napok nyitányaként érkezett a Lengyel Katolikus 
Templomba Szent II. János Pál pápa vére, amelyet ünnepi mise keretében Erdő Péter 
bíboros helyezett el.  
Az 1905 novemberében elkészült Ihász utcai templom 135. jubileumi évét ünnepelte a 
református egyházközség. 
Megtartották a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a Kőbányai 
Képző- és Iparművészek IX. biennáléját. 
A kőbányai református közösség alapítója, Bereczky Endre tiszteletére koszorúzást 
tartottak az önkormányzat által öt évvel ezelőtt elhelyezett emléktáblánál.  
Népkonyhát avattak a Maglódi úton, ahol Kőbányán nehezebb körülmények között élő 
emberek, illetve a hajléktalanok számára naponta kb. 600 adag meleg ételt osztanak ki.  
Megkezdte a működését egy faaprító műhely is a Maglódi úti területen, a téli időszakban 
az itt felaprított fát juttatja el az Önkormányzat azoknak, akik jogosultak igénybe venni a 
szociális tűzifa szolgáltatást. 
A tanév elejével 69 gyermeknek átadták át a Kőbánya számít Rád ösztöndíjakat.  
Az 50, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt végzett pedagógusok díszdiplomákat vehettek át. 
A tízéves Tutta Forza Zenekar felejthetetlen ünnepi koncertet tartott. 
Az 50. Vinkovci őszi napok rendezvény alkalmából horvátországi testvérvárosunkba 
látogattunk. 
A Lengyel Házban a nemzetiségi önkormányzat korábbi elnöke, Danka Zoltán kiállítása 
nyílt meg.  
Nagy siker volt az Örmény Hagyományőrző Est.  

 
2015. október 

Október 1-jén az idősek világnapját kerületünk is megünnepelte egy különleges 
előadással a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. 
Október 6-án megemlékezést tartottak az Aradi vértanúk tiszteletére az Új Köztemető 
1848-as sírhelyén. 
Október 23-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban ugyancsak 
megemlékezésen vehettek részt az érdeklődők. 
A gyerekeknek nagyon tetszett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányai Könyvtárában 
a Halloween-est, ahol az irodalom és a könyv állt a középpontban. 
A Kőbányai Diákolimpia díjazottjait köszöntötték október végén. 
 

2015. november 
’56-os mártírjainkra emlékeztünk november 4-én a Kisfogház emlékhelynél. 
Ötödik születésnapját ünnepelte a RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. 
Óriási érdeklődés kísérte a Halloween Run élményfutást a Kőbánya alatt húzódó 
pincerendszerben.  
  



 

 
 

 

 
  FONTOSABB JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB VÁLTOZÁS 

 
Az építéshatósági ügyekben 2013. január 1. óta működik az Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (a 
továbbiakban: ÉTDR). A 2013. január 1-je után indult eljárásokban az ügyfélnek a 
kérelmet a rendszer használatával kell benyújtani az építésügyi hatósághoz, és a hatóság 
a döntéseit e rendszerben hozza meg és közli az építtetőkkel. Az építéshatóság ügyintézői 
a szükséges segítséget, információt folyamatosan megadják az ügyfelek részére. 
 
A 2013. október 1. napja után indult, építéshatósági engedélyhez kötött, valamint a 
közbeszerzési törvény alá tartozó építési munkák esetében az e-építési napló vezetése 
kötelező. Az e-építési naplót a fővállalkozó, megrendelő vállalkozó, alvállalkozó 
kivitelezőnek kell főszabály szerint vezetnie. Az e-építési napló alkalmazásához 
ügyfélkapus belépés szükséges az e-epites.hu portál Országos Építésügyi Nyilvántartás 
nyilvános felületén keresztül (www.e-epites.hu/oeny). 
 
Az építésügyi hatósági ügyekben 2015. július 1-jén elindult az Építésügyi Fizetési 
Portál, melynek segítségével az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) elektronikusan ügyet indító 
felhasználók az építésügyi hatósági eljárás illetékét, illetve az esetlegesen kiszabott 
bírságot elektronikus úton is megfizethetik. Az Építésügyi Fizetési Portál (ÉFP) önálló 
informatikai szolgáltatás elérése efp.e-epites.hu. Az ÉFP az elektronikus fizetést az 
Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer (EFER) szolgáltatásainak felhasználásával 
valósítja meg. Az építésügyi hatóság ügyintézői a szükséges segítséget, információt 
folyamatosan megadják az ügyfelek részére. 
 
2015. április 1-jén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség beolvadással megszűnt mint önálló központi költségvetési szerv, és 
jogutóda a Pest Megyei Kormányhivatal lett. A nem jegyzői hatáskörbe tartozó 
környezetvédelmi hatósági ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya jár el környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságként és szakhatóságként. 
 
A kereskedelmi ügyeket érintő legfontosabb változás, hogy 2015. március 15-én 
hatályba lépett a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 
szóló törvény, amelynek értelmében a felsorolt kivételeken kı́vül az üzletek vasárnap 
nem tarthatnak nyitva. Azonban a kereskedők évi öt alkalommal szabadon dönthetnek 
arról, hogy mely vasárnapokon kı́vánják a 400 négyzetméternél nagyobb üzletüket 
kinyitni. Erről a kerületi jegyzőt minden esetben előzetesen tájékoztatniuk kell. 
 
2015. március 1-jén hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi 
eljárásról szóló kormányrendelet. 
 
2015-ben a finanszírozás rendszerének átalakulása mellett az önkormányzat és a járási 
kormányhivatal segélyezéssel kapcsolatos feladatai teljesen elkülönültek. 
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Az önkormányzat által biztosított támogatások: 
 Települési támogatás 
 Települési támogatás: térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez 
 Települési támogatás: temetési költségekhez való hozzájárulásként 
 Települési támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
 Települési támogatás: gyógyszerkiadások viseléséhez 
 Települési támogatás: lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók 

részére 
 Születési támogatás 
 Köztemetés 
 Ápolási támogatás 
 Gyógyászati segédeszköz-támogatás 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 Étkezési támogatás középiskolások részére 

 

A járási kormányhivataltól igényelhető támogatások: 
 Alanyi ápolási díj 
 Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
 Időskorúak járadéka 
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
 
 

     RÖVID HÍREK 
Lakhatás Program 
 

 
 
 
Emellett a kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési, 
Közösségi Programban, vagyis a LÉLEK-ben már több mint százan vettek részt. 
 
 

A Kőbányai Önkormányzat elsőként 
csatlakozott a „Lakhatás Programhoz”. Az aláírt 
megállapodásnak köszönhetően kerületünk 
minden évben két lakást újít fel és ad át fedél 
nélküli bérlőknek – a Habitat for Humanity 
Magyarország, a Saint-Gobain Initiatives 
Foundation 76 ezer eurós támogatásával –, 
együttműködve a Város Mindenkié csoporttal 
és az Utcáról Lakásba Egyesülettel.  
 



 

 
 

 

Defibrillátor készülék Kőbányán 

 

 

 

 

Szénmonoxid-érzékelők  

Tavasszal képviselői kezdeményezésre azokban a közintézményekben, ahol gázüzemű 
fűtést alkalmaznak, szénmonoxid-érzékelőket szereltek fel. 

 

Kőbánya úttörő a gyermekétkeztetésben 
A kerület már januárban áttért az egészségesebb étrendre, és eddig is a gyermekek több 
mint a harmada részesült ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben. Szeptembertől a 
bölcsődés és óvodás gyermekek mintegy 90 százalékának jár az ingyenes étkeztetés. 
 
 
Dreher Sörgyárak 
Újabb jelentős beruházással gazdagodott kerületünk. A Dreher Sörgyárak Zrt. félmilliárd 
forintért épített új raktárépületet Kőbányán. Az avatáson részt vett Pavel Kudryavtsev 
gyárigazgató és Marczinkó Zoltán István, a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt 
vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. 
 

        
 
 
 
A Bosch-csoport új központi bázisa épült Kőbányán 
Az 1989 óta Magyarországon jelen lévő német cégcsoportnak a Gyömrői út – Sibrik Miklós 
út – Vaspálya utca – Újhegyi út által határolt nagy területen nemcsak egy új 
„vezérképviseleti” irodaháza, egy kisebb üzemcsarnoka található, hanem az 
autódiagnosztikai üzletág, valamint a kéziszerszám üzletág számára bemutató- és 

Kovács Róbert polgármester újabb defibrillátor 
készüléket adományozott, ezúttal a 2015-ben 
átadott, 145 millió forintos beruházással felújított 
Zsivaj utcai orvosi rendelő orvosainak. Így már az 
Újhegyi orvosi rendelőben (Újhegyi sétány 13-
15.), a Szivárvány Idősek Otthonában (Sütöde u. 
4.), a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban (Szent László tér 7.), a Kocsis Sándor 
Sportközpontban (Bihari út 23.), valamint a Zsivaj 
utcai orvosi rendelőben (Zsivaj u. 1-3.) menthet 
életet a készülék. 
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oktatótermek is létesülnek majd. Az eddigi fejlesztések összértéke eléri a 30 milliárd 
forintot. 

     
 
Az idén nyáron átadott első épületbe összesen több mint 350 fejlesztő, értékesítő és 
adminisztrációs területen dolgozó munkatárs költözik. A második ütemben a gépjármű-
technológiai fejlesztések innovációs bázisa készül el. A Robert Bosch Kft. Budapesten 
fejleszti az autókba épített elektronikus menetstabilizáló rendszereket, a vezetőtámogató 
automatikák részegységeit, motorok, kipufogórendszerek, automata sebességváltók és 
légzsákok szenzorait. A magyar mérnököknek a közlekedésbiztonsági eszközök mellett 
jelentős szerepük van a robotautók fejlesztésében is. Ez lesz az automatizált közlekedés 
harmadik legnagyobb fejlesztési központja, s szintén itt van az egyik legnagyobb 
alapterületű tesztközpont is. 
 
A Robert Bosch Kft. a Gyermekkor Alapítvánnyal együttműködve, a Kőbányai 
Önkormányzat Sütöde utcai ingatlanán alakította ki az Idesüss Óvodát és Bölcsődét, 
ahol 75 óvodás és 26 bölcsődés töltheti el a napjait, szakemberek felügyelete mellett. 
  

 

 
 

 
 
 
 

Járnak a „szupervillamosok” 
Kőbányán közlekedik a világ egyik legkorszerűbb 
tömegközlekedési járművének számító CAF Urboss3 
típusú villamos. Először két szerelvénnyel indult meg az 
új típusú jármű a 3-as vonalon, amelyet 2016 júliusáig 
folyamatos üzembe helyezéssel követ a többi tágas, 
világos, télen fűthető, nyáron hűthető, alacsonypadlós 
szerelvény.  

Bejeződött a Sibrik Miklós felüljáró átépítése 
A BKK beruházásában a 2014 áprilisától tartó felújítási munkát 
követően 2015. október 30-án visszaállt az eredeti forgalmi rend. 
A felújítás során kicserélték az átkelő szerkezetét, új útpályát 
építettek, 3,5 méteresre szélesítették a járdákat, vegyes használatú 
gyalogos-kerékpáros utat hoztak létre összekapcsolva ezzel a 
korábban megépült Sibrik Miklós úti és a Vak Bottyán utcai 
kerékpársávokat. Megújult a csatlakozó utak burkolata, a 
felüljáróra vezető járdák, valamint a buszmegállók. 



 

 
 

 

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG 
 

A kőbányaiak biztonsága érdekében Kőbánya Önkormányzata támogatja, segíti a kerületi 
védelmi szervek munkáját. Idén egy-egy új autó beszerzésével nyújtott támogatást a 
kerületi Rendőrkapitányság és Tűzoltóparancsnokság munkájához. A VIII. Rendvédelmi 
napon adta át Kőbánya Polgármestere a járművek jelképes kulcsait a kerületi 
Rendőrkapitánynak és a kerületi Tűzoltóparancsnoknak.  
 

     
 

    
 
 
Térfigyelő kamera-rendszer 
Újabb 14 kamerával bővült a térfigyelő rendszer, így összesen 100 kamera figyeli Kőbánya 
közterületeit. A kamerarendszer működtetésébe a Kőbányai Közterület-felügyelet is 
bekapcsolódott, a térfigyelő központban két rendőrségi munkatárs mellett négy 
közterület-felügyelő is figyeli a képernyőket, valamint az észlelésekre történő reagálást is 
közösen végzi a Kőbányai Közterület-felügyelet és a X. kerületi rendőrkapitányság. 
 
 
 
 

KIEMELT SPORTBERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 
 
 
Felavatták a Kőbányai Kocsis Sándor Sportközpontot 
 Május 31-én Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere és Kubatov Gábor, az FTC elnöke 
adta át a Bihari úti Kocsis Sándor Sportközpontot, egyben az FTC Női Labdarúgó 
Központot. Az avatóünnepségen részt vett a névadó Kocsis Sándornak, az Aranycsapat 
legendás csatárának fia is.  
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A Ferencváros női labdarúgóinak, illetve a Törekvés SE edzéseinek otthont adó 
sportcentrumban mintegy 683 millió forintos beruházást hajtott végre a Ferencvárosi 
Torna Club és Kőbánya Önkormányzata.  
 

  

 
 
 
 
 
Tovább fejlődik az utánpótlásbázis 
Ugyancsak a Kocsis Sándor Sportközpontban található a Törekvés vívócsarnoka, amely 
összesen 16 millió forintból újult meg. A beruházásnak köszönhetően a korábbi, 
balesetveszélyes, töredezett burkolatot ízületkímélő, legmodernebb parketta váltotta föl, 
így sokkal nagyobb biztonságban készülhetnek a bajnokjelöltek a megmérettetésekre.  
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 

FITNESZPARK- ÉS PÁLYAÉPÍTÉS, JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁS                                                                   
 
Az idén tovább folytatódott a megkezdett pályaépítési program, és újabb két sportudvar 
avatására került sor. A Gém utcai Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában és a Kőbányai Fekete István Általános Iskolában 
kialakított pálya jól szolgálja a mindennapos testnevelést, testmozgást. 
 

            
 
 
A kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújításának II. ütemeként hintatelepítés, 
burkolatépítés, kerítésáthelyezés és növénytelepítési munkálatok történtek. A Vaskő 
utcai játszótér felújítása során játszóvár, hinták, rugós játékok, fitneszeszközök, babaház 
és homokozó telepítésére került sor, valamint megújult az ivókút is. A Szőlővirág utcai 
játszótér biztonságosabbá tétele a gumiburkolat cseréjével megvalósult, új ivókút, hinta, 
valamint megújult pingpongasztal fogadja a játszani vágyókat.  
 

   
 
Sokak örömére a Száva park zöldterületi rekultivációja – az önkormányzati tulajdonba 
vételt követően – az idén megvalósult. 
 
Tavaly a kerület több pontján létesített az önkormányzat street workout pályákat. Idén 
egy hónapon keresztül ezeken a saját testsúlyos edzéseket lehetővé tévő eszközökön egy 
edzői team tartott bemutatókat, illetve foglalkozásokat annak érdekében, hogy a 
mindenki meg tudja tanulni az eszközök használatát.  
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Kutyafuttatók 
Megújult a Halom és a Csilla utcai kutyafuttató, és új futtató létesült a Kőér és a Zsombék 
utcában. 
 

        
   

 
Közterületi illemhely, ivó- és szökőkutak 
Az Óhegy parki illemhely után egy újabb létesült a Tavas utcában, a Mélytónál. Új ivókutat 
alakított ki az önkormányzat az Óhegy parkban, a Sportligetben és a Mélytónál. 

 

    
 



 

 
 

 

KIEMELT PROJEKTEK 
 
Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentrum 
Egy kormánydöntés értelmében újabb világhírű intézménynek ad otthont kerületünk. A 
MÁV hajdani Északi Járműjavítójának területére, a Kőbányai útra költözik a Magyar 
Állami Operaház szinte teljes háttérbázisa.  Az Eiffel-csarnok ad majd otthont az új 
műhelyháznak, a próbaszínpadoknak, a zeneteremnek és a kelléktárnak. A 7 hektáron 
létesülő, 14,5 milliárd forint értékű beruházás során egy egészen rendhagyó, interaktív 
teret is kialakítanak, ahol a közönség bepillantást nyerhet a felkészülés pillanataiba. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

A fővárosi önkormányzat által meghirdetett, TÉR_KÖZ elnevezésű, városrehabilitációs 
programok támogatására kiírt pályázaton Kőbánya 516 millió forint összegű támogatást 
nyert, amelyet az Újhegyi sétány átfogó megújítására fordít. A projekt teljes összege 
713 millió forint, melyből a 196 millió forint összegű önrészt a kerület önkormányzata 
biztosítja.  
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Az építési munkálatok várhatóan 2016. január végére befejeződnek, és jövő tavasszal a 
zöld növények telepítésével zárul a beruházás. A projekt eredményeként a Bányató 
utcától a Harmat utcáig újjászületik a sétány és környéke. A Kőbányai Önkormányzat 
tervei nyomán akadálymentessé válik a közlekedés, az itt élők által használt útvonalakon 
alakítják ki a járdákat, megújul a közösségi ház, kibővül a könyvtár. Új piactér és új 
önkormányzati ügyfélszolgálati iroda kerül kialakításra, új játszótér épül a gyerekeknek, 
fitneszpark a felnőtteknek, szabadidőpark az idősebb korosztálynak. A lakótelepet új 
utcabútorok, megújított növényzet, szökőkutak, csobogók teszik élhetőbbé, 
barátságosabbá. 
 
 
 
Új önkormányzati ügyfélszolgálati központ kialakítása 
Az Állomás utca 26. szám alatti, jelenleg használaton kívüli műemlék épületben, és a 
mellette felépítendő új ingatlanban működik majd a Polgármesteri Hivatal új 
Ügyfélközpontja. A beruházás befejezése 2016 végére várható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Újjászületett a Pongrác telep 
Egy egész városrész újult meg Kőbányán: a Pongrác lakótelep. A 2010-ben kezdődött és 
idén zárult projekt során 1 milliárd 120 millió forintból megújult a Pongrác Közösségi Ház, 
a lakótelep 20 társasháza, 74 szociális bérlakása, közintézményei (óvoda és bölcsőde), 
valamint a közösségi terek. A közterületek is újjászülettek: a sétáló- és pihenőterek, a 
közösségi kertek, a játszóterek és a járdák. A parkok kizöldültek és új padokat, ivókutat 
kaptak, az elöregedett, balesetveszélyes fákat, cserjéket kivágták, helyükre újakat 
telepítettek. Ma már 12, a rendőrségre bekötött térfigyelő kamera vigyázza a lakók 
biztonságát, korszerűsödött és az újonnan kialakított terekhez igazodott a közvilágítás. 

 



 

 
 

 

  

 
 
Energetikai korszerűsítés 
 

 
 
 

Az Újhegyi uszoda és strandfürdő 
energetikai korszerűsítésére 60 millió 
886 ezer forint vissza nem térítendő 
támogatást kapott az önkormányzat az Új 
Széchenyi Terv keretében. A 15 százalékos 
önkormányzati önerővel együtt a 
beruházás összesen 71,6 millió forintba 
került. 

Napelemes rendszer 

A Szivárvány Idősek Otthonának napelemes rendszeréhez 38,25 millió forintos vissza 
nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat az Új Széchenyi Tervből. Az épület 
kedvező fekvését és statikai adottságait kihasználva az otthon tetején 168 napelemet 
helyeztek el. A fejlesztés által jelentősen, 2 millió forinttal csökkentek az intézmény 
működési költségei, és ezáltal az önkormányzat kiadásai is.  
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    KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, KÖZVILÁGÍTÁS 
 
A forgalomszabályozás új formái 
A Harmat utcában beton terelőelemek elhelyezésével kényszerítette rá az autósokat a 
sebességcsökkentésre a BKK.  A Váltó utca – Nemes utca – Paprika utca térségében a 
Keresztúri út mellett sarkantyúkkal, elhúzással csillapították a sebességet. A közterület-
felügyelők ádáz harcot folytattak a zöldsáv elfoglalása ellen, de a parkolóhelyek 
kijelölésével a szabálytalan várakozás problémája végre megoldódhat. 

                   
 
Közvilágítás kiépítése 
A környéken élők kérésére, illetve a közbiztonság javítása érdekében Kőbánya több 
pontján bővítette a közvilágítást az önkormányzat, összesen 94 millió forintból. Az 
érintett területek a Derecskei és a Makk utca sarka, a Mádi utca – Bodza utca sarka, az 
Óhegy parki futókör mellett (a Dér és a Száraz utca között), valamint a Serpenyő utca 
(Hangár utcától az út végéig). A Mádi utca 82/b és a Téglavezető köz 11-13. előtt új 
lámpatesteket szereltek fel.  

Gyalogátkelőhely kiépítése  
A körforgalom kiépítése óta kérték a környéken élők, hogy a nagy forgalom miatt a Somfa 
köz és a Balkán utca kereszteződésénél épüljön gyalogátkelőhely. A kérés a nyáron 
teljesült. Ezzel egyidejűleg új burkolati jeleket festettek fel, új közlekedési táblákat 
helyeztek ki, továbbá felújították az útszegélyt és a járdát is. A gyalogátkelőhelyek 
kialakítása és annak megközelítése a látássérült emberek számára is biztonságos. A 
munka összesen 3,8 millió forintba került. 
 

                         
 
 
Ihász utca egyirányúsítása 
Régóta okozott kellemetlenséget az itt élőknek a Kápolna téri iskola előtti nagy forgalom, 
a gyorshajtás és a kevés parkolóhely. A probléma megoldása érdekében az útpályán újabb 
parkolóhelyeket jelölt ki az önkormányzat, ezzel egyirányúsítva az Ihász utcát a Kápolna 



 

 
 

 

tértől a Harmat utca felé. A munkálatok augusztus elejére elkészültek, összesen 2,4 millió 
forintba kerültek. 

 

 

 

 

ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS 
 

 
Útfelújítás 
Az idén két lépcsőben került sor útfelújításra. Az első ütem eredményeként az Újhegyi 
lakótelepen a Harmat utca páratlan oldali szervízútjától egészen az Agyagfejtő utca végéig 
megújult a majd’ 40 éves burkolat. A szeptember elején befejeződött, 78,7 millió forintba 
kerülő felújítás több mint 8500 m2 felületet érintett, amely magában foglalja a parkolók 
területét is. A munkálatok idején a területre csak korlátozott volt a behajtás, de az itt élők 
türelmének és együttműködésének köszönhetően könnyebbé válhatott a közlekedés. 
 

   
 
A második ütem a „Kis-Sibrik” lakótelepet érintette. A Szegély utca, a Gyalog utca és a Sellő 
utca burkolata újult meg október végére.  A felújítás során több mint 3300 m2 útpálya 
kapott új burkolatot, mintegy 34,5 millió forintért. 
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Járdafelújítás 
Az idén négy utcában lett biztonságosabb a gyalogosközlekedés. A felújítás során 
akadálymentessé tették a járdákat a Heves utcában, a Méhes utca Keresztúri út és Pilisi 
utca közötti szakaszán a páros oldalon, a Kőér utcában az Óhegy park mellett, a Gergely 
utcában a Noszlopy utca és a Sibrik Miklós út között a páros oldalon, továbbá a Bihari út 
3. mellett.  Ezen túl kisebb járdaszakaszok is megújultak, illetve épültek: a Sibrik Miklós 
úton, az Oltó utcánál, és a Bányató utca 14. előtt. A járdafelújítások 2015-ben mintegy 35 
millió forintba kerültek. 
 

              
 
 
Balesetveszélyes lépcsők felújítása 
Két helyszínen is felújította az önkormányzat a balesetveszélyessé vált lépcsőket: a Márga 
utca Óhegy parki oldalán, ahol a Márga utcai csatlakozáshoz járdát is kiépítettek, illetve a 
Dombtető utca 6-nál, ahol az épület oldalán lévő lépcsők felújítása történt meg, összesen 
mintegy 4 millió forintért. 

 
 

Gyakorló utcai parkolóépítés 
A Gyakorló utca 19. és a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola közötti területen, a 
korábbi, autóparkolónak használt földsáv helyett új parkoló létesült. A meglévő parkoló 7 
hellyel történő kibővítése összesen 3,8 millió forintba került. 
 

 

  



 

 
 

 

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 
 

 

Nyári intézmény-felújítási és karbantartási munkák 
Osszesen 80 millió forintot költött az önkormányzat 20 intézmény karbantartási és 
felújı́tási munkálataira.  
 
A Fekete István Altalános Iskolában a tornaterem és három szinten a leány vizesblokkok 
teljes felújı́tása készült el összesen 16,5 millió forintért. 
 

                  
 
7 gyermekintézményben (Gyöngyike Bölcsőde, Gyermeksziget Bölcsőde, Napsugár 
Bölcsőde, Kőbányai Gézengúz Ovoda, Széchenyi István Magyar-Német Két Tanı́tási Nyelvű 
Altalános Iskola, Kada Mihály Altalános Iskola, Gézengúz Ovoda) burkolatfelújı́tási és 
festési munkák történtek, összesen 8,7 millió forintért. 

 
A Maglódi úti Gesztenye Ovoda emeleti részén az autista gyerekek fogadására új 
csoportszobát és vizesblokkot alakı́tott ki az önkormányzat 5,9 millió forintért.  
A Szent László téri Szent László Altalános Iskolában a tornatermi öltözők és vizesblokkok 
felújı́tási munkái valósultak meg bruttó 13,4 millió forintért. 

 

   
 

A Szent László téri Kroó György Zene és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 
Iskolában a harmonikaterem hangszigetelési munkái, valamint a művészeti terem fedése 
és vı́zelvezetése, a felülvilágı́tók cseréje valósult meg, összesen 15,4 millió forintért. 
 
A Kőbányai Komplex Ovoda, Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában a 
gépészeti vezetékek műszaki állapota miatt két vizesblokk felújı́tására került sor 3,45 
millió forintért. 
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A Zsivaly utcai Apró Csodák Bölcsődében felújı́tották és kibővı́tették a fürdőszobát és az 
öltözőket, összesen 2,9 millió forintért. 

       
A Gépmadár utcai Gépmadár Ovodában az emeleti tálalókonyha újult meg, 2,8 millió 
forintért. 
 

     
 

A Kápolna téri Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanı́tási Nyelvű Altalános Iskola „B” 
épületében a helyiségek összenyitásával 3 millió forintból alakı́tottak ki tantermet.  
 
A Mádi utcai Kiskakas Ovodában a terasz 2,2 millió forintból kapott új előtetőt.  
 
A folyamatos beázások miatt a Szent László Gimnázium dı́sztermében a mennyezeti 
gipszdı́szeket 410 ezer forintból javı́tották ki. 

       
Az Előd utcai KOSZI Uszoda medencéjében a 2,8 millió forintból került sor a PVC burkolat 
cseréjére. 

 

    
 

A nyári viharban megrongálódott az Ujhegyi Uszoda teteje, amelyet 16,1 millió forintból 
állı́tottak helyre. A Kocsis Sándor Sportközpontban tetőjavı́tásra és a fóliasátor javı́tására, 
továbbá fűtéskorszerűsı́tésre és a Bihari utca felőli bejárat vı́zelvezetésére került sor 
összesen 14,8 millió forintért. 



 

 
 

 

 
A Kerepesi úti rendelő felújítása 
A Kőbányai Onkormányzat saját forrásból lebontja és újjáépı́ti a Kerepesi úti orvosi 
rendelőt. A tervezési munka 2014-ben kezdődött, az épı́tési engedély jogerőssé válását, 
illetve a kiviteli tervek elkészültét követően jelenleg a nyı́lt közbeszerzési eljárás zajlik. Az 
új rendelő korszerű, energiatakarékos hűtési és fűtési rendszerrel, hőszigeteléssel, 
nyı́lászárókkal, speciális, mozgássérültek részére is használható mellékhelyiséggel épül 
majd fel a régi helyén. Megújul a rendelő közvetlen környezete is, új térburkolattal, 
parkosı́tással, akadálymentes megközelı́téssel. A tervek szerint a létesı́tmény 2016 
szeptemberében áll majd a betegek szolgálatába. A felújítás idejére a Keresztúri út 7-9. 
szám alatt lévő Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola „A” épülete emeletének 
egy részén alakították ki az ideiglenes orvosi rendelőt 23,1 millió forintért. 
 
 
A Vaspálya utcai óvoda és bölcsőde felújítása 
Az önkormányzat saját forrásból újı́tja fel a Csillagfürt Bölcsődét és a Rece-fice Ovodát. A 
tervezési munka 2014-ben kezdődött, az épı́tési engedély jogerőssé válását, illetve a 
kiviteli tervek elkészültét követően jelenleg a nyı́lt közbeszerzési eljárás zajlik. A tervek 
szerint 2016. szeptemberére az intézményeket teljesen felújı́tják. A falakat szigetelik, a 
homlokzati nyı́lászárókat kicserélik, megújulnak a belső burkolatok. A felújítás idejére a 
Bánya utca 32. szám alatti, volt általános iskola földszintjén és emeletén működik 
az ideiglenes óvoda, amelyet 35 millió forintból alakı́tott ki az önkormányzat. 

 

Egyéb felújítások, építési és állagmegóvási munkák 
Az idén három önkormányzati tulajdonú lakás (Dombtető utca 4., Hölgy utca 29-31., Üllői 
út 124/b) felújítása történt meg. 8,5 millió forintért kicserélték a gépészeti és elektromos 
vezetékeket, a nyílászárókat, a belső burkolatokat, a szerelvényeket, valamint 
újrafestették a felületeket.  
 
32 lakásban összesen 10 millió forintért cserélték ki a homlokzati nyı́lászárókat korszerű, 
fokozott légzárású műanyag ablakokra és bejárati ajtókra.  
 
8 lakóépületen (Maglódi út 32-36. 1-2-3-4. és 9-10. számú épületek, Jászberényi út 13/c 
és Jászberényi út 86/b) történt meg a kéményfelújı́tás összesen 24 millió forintért. 
 
Az épületek biztonságos működése érdekében teljes gázhálózatcsere történt két 
épületben (Gyömrői út 88/a-b és Gyömrői út 57.), összesen 3,6 millió forintért. 
 
A folyamatos beázások miatt vált szükségessé a Gépmadár utca 2-8. szám alatti 
„szolgáltatóház” lapos tetejének a felújítása, erre 10 millió forintot költött az 
önkormányzat. 
 
A korszerűtlen, elavult lakóépületeket, illetve melléképületeket az önkormányzat 
lebontatja. Ez történt a Noszlopy utca 15-17. B és D épülettel, valamint a Korponai utcai 
melléképülettel. A bontási munkák és a környezet rendezés az idén összesen 18 millió 
forintba került. 
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Tavaly év végén ismét felgyúltak a karácsonyi fények az Újhegyi sétányon és a Kőrösi 
Csoma sétányon. A díszkivilágítás és annak biztosítása több mint 6 millió forintba került. 
 
Az Óhegy park területén és a Mélytónál az önkormányzati rendezvények zavartalan 
lebonyolítása érdekében egy-egy elektromos rendezvényszekrényt alakítottak ki, 
összesen 5,4 millió forintért. 
 
 
A műemlékvédelem alatt álló Dreher villa homlokzat-karbantartása, a Halom utca 42. 
szám alatti épület tetőfelújı́tása és karbantartása, valamint a nem használatos romos 
melléképületek elbontása, továbbá a Bánya utca 37. szám alatti portaépület és a 
pincerendszer folyamatos felülvizsgálata közel 54 millió forintba került. 
 

         
 
 
A Feltámadt Krisztus templom utólagos talajnedvesség elleni vízszigetelése 
megtörtént, új lélegzővakolatot is kapott az épület. A Pongrác utcai oldalhajó tetőcseréje 
és kéményátépítése, valamint a templomban, a lépcsőházi toronyban a vakolatjavítási 
munkák és a teljes belső festés munkálatai elkészültek, összesen 11,9 millió forintból. 
 

      
 

 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Környezetszépítő akciók 
Az idén is nagy siker övezte a zöld környezetszépítő akciót, amelynek 22000 egynyári 
palántát, 8000 muskátlit, 4000 fűszernövényt és 6500 cserjét osztott szét az 
önkormányzat a pályázaton résztvevők között. Soha ennyien nem igényelték még a 
virágokat: közel 1000 kőbányai igénylő jelentkezett, több mint 600 magánszemély és 200-
nál is több társasház tette szebbé Kőbányát.  
 
 

     
 
 
Természetvédelmi tanösvény Kőbányán 
Júliusban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapesti Helyi Csoportja 
létesített újabb tanösvényt Budapest legfiatalabb védett területén, a tavaly óta oltalom 
alatt álló Felsőrákosi-réteken. A közel 2 kilométeres körtúrán 12 táblát helyeztek ki. Ezek 
segítségével a védett terület és közvetlen környezetének legérdekesebb tájait lehet 
bebarangolni. A táblákon sok információ található a Felsőrákosi-rétek élővilágáról, 
valamint helytörténeti és kultúrtörténeti érdekességekről. A terület növény- és állatvilága 
egész évben tartogat meglepetéseket az érdeklődők számára. 
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Viharkárok  
A júliusi vihar nagy terheket rótt az önkormányzatra és a kerületben élőkre is. Kőbányán 
420 fa dőlt ki, illetve szenvedett nagyfokú károsodást, 730 fát kellett gallyazni a sérülések 
miatt. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Kft. összesen 4900 m3 fát, illetve gallyat darált le és 
szállított el. 
 

    
 
A viharkárok felszámolásának érdekében az önkormányzat „zöldhulladék” feliratú, 100 
literes zsákokat biztosított ingyenesen az ingatlantulajdonosoknak, illetve -kezelőknek 
annak érdekében, hogy a magán- és a közterületek is mielőbb megtisztuljanak a 
lehullott lomboktól. 
 

        
 

Az „Élő Bolygónk” kezdeményezés támogatása 

A kőbányai képviselő-testület októberi ülésén szavazta meg, hogy csatlakozik az „Élő 
Bolygónk” elnevezésű kezdeményezéshez. Áder János köztársasági elnök az elsők 
között támogatta a nemzetközi akciót, melyet májusban indított útjára Al Gore, volt 
amerikai alelnök. A klímavédelmi indítvány a globális éghajlatváltozás negatív 
következményeire hívja fel a világ figyelmét, a célja pedig, hogy mintegy 1 milliárd 
támogató aláírás szülessen az ügyben. A szervezők szerint ugyanis ha nem teszünk 
semmit az üvegházhatású gázok kibocsátása ellen, komoly veszélybe kerül a Föld. 2015 
decemberében rendezik meg az ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény 
konferenciáját Párizsban, ahol elfogadnak egy új, globális éghajlatvédelmi 
megállapodást. Támogatói szavazatát leadhatja a www.elobolygonk.hu oldalon. 

 
 



 

 
 

 

Kőbánya legszebb fája 
Az önkormányzat idén először hirdette meg a „Keressük Kőbánya legszebb 
fáját”  akciót. Minden olyan fát lehetett jelölni a címre, amely a kerületben áll, bárki 
láthatja, és amelyhez esetleg valamilyen személyes vagy történeti élmény is 
kapcsolódik.  

                              

                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Tiszta udvar, rendes ház  és Tiszta, rendezett Kőbányáért 
A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerést azon természetes személynek vagy 
lakóközösségnek adományozza az önkormányzat, amely abban az évben a lakókörnyezet 
(kert, park, lakóépület körüli közterület) saját költségén történő magas szakmai 
színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárul Kőbánya városképének 
javításához, a kerület vonzerejének növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez. Az 
idén 201 társasházat és családi házat talált elismerésre érdemesnek az önkormányzat.  
 

      
 

 
A „Tiszta, rendezett Kőbányáért” elismerés az előbb említett szempontok alapján 
költségvetési szervnek, jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek adományozható. Az idén 13 szervezet vette át ezt az elismerést. 
 
 
 
 
 
 

Az augusztus 31-ei határidőig az 5 lehetséges 
fára összesen 343 javaslat érkezett. A 
„Kőbánya legszebb fája – 2015” emléktáblát 
a Kőbányai Harmat Általános Iskola 
kertjében álló fehérnyár kapta 137 
szavazattal, amely így részt vesz a 2016-os „Év 
fája” országos versenyen is.  
 
A győztes fa becsült életkora 50 év, törzsének 
körmérete megközelíti a 3 métert, szabályos 
lombkoronájának átmérője pedig eléri a 20 
métert. Tavasztól őszig hatalmas területen 
nyújt árnyékos pihenőhelyet a gyerekeknek. 
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Virágos Kőbányáért 
Az elismerést annak a természetes személynek, lakóközösségnek vagy szervezetnek 
adományozza az önkormányzat, amely az adott év során a környezete, a közterületről 
látható erkély vagy ablak saját költségén történő látványos virágosításával hozzájárul 
Kőbánya városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. Az idén 26 
magánszemély érdemelte ki az elismerést. 
 

      
 

A Kőbányai Önkormányzat zöldfelületek kezeléséért felelős gazdasági társasága, a 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a lakossági bejelentések számára 
zöldszámot üzemeltet.   
 

  
 

  
 
 

  
 
  

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

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



 

 
 

 

 
KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

Bejegyző végzés száma: 12.Pk.61.621/1995/26. 
Bankszámlaszáma: 11710002-20082989 

 
 

A kuratórium tagjai:  Marksteinné Molnár Julianna elnök 
Gardi József Attila titkár 
Bankó Pál tag 
Hajas Pál tag 
Tóth András tag 

 
Felügyelőbizottság 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, mentési 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 balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset 

esetén a család támogatása. 
 
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 e közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét. 
 
 

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

Köszönjük! 
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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 

 
Felügyelőbizottság tagjai:  Sárréti Zoltán elnök 

Tóth Balázs tag 
Horváth Krisztián tag 

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

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

katasztrófa-elhárítás, 
 bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 
 

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. 
 
 

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

Köszönjük! 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
 
 
Kőbánya népességi adatai 
 
 

ÉV LAKOSSÁG 
SZÁM 

2007 74 599 fő 
2008 75 470 fő 
2009 75 760 fő 
2010 73 981 fő 
2011  74 467 fő 
2012  74 298 fő 
2013 74 011 fő 
2014 73 988 fő 

2015. november 2. 76 985 fő 
 
 
 

ÉV ESEMÉNY 
Születés Házasság Halálozás 

2007 1343 fő 275 1500 fő 
2008 1550 fő 272 1502 fő 
2009 1713 fő 254 1605 fő 
2010 1661 fő 207 1539 fő 
2011  1718 fő 197 1643 fő 
2012 1865 fő 191 1692 fő 
2013 1946 fő 228 1819 fő 
2014 1973 fő 261 1725 fő 

2015. november 2. 1611 fő 246 1651 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 209 fő 191 fő 

2015. november 2. 69 fő 63 fő 
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Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
A képviselő-testület 2015. augusztus 31-ével megszüntette a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központot mint költségvetési szervet, és szeptember 1-jével 
megalapította a Kőrösi Nonprofit Kft-t, az önkormányzati közművelődési feladatellátás 
végrehajtása érdekében. 
 
A képviselő-testület 2015. május 31-ével összeolvadással megszüntette a Kőbányai 
Sportközpontot és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központot, és június 1-
jével jogutódként létrehozta a Kocsis Sándor Sportközpontot, a helyi sportfejlesztési 
koncepció eredményes és gazdaságos megvalósítása céljából. 
 
Kőbánya 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a 
megalapozott bevételeket és a feladatok minőségi ellátásához szükséges kiadásokat hozza 
egyensúlyba.  
                                                                                                                                                     (millió forintban) 

Éves költségvetés előirányzata 
2013. év 2014. év 2015. év 

15 063 47 462 58 241 

    ebből költségvetési bevétel 13 987 14 870 14 911 
    ebből finanszírozási bevétel 1 076 32 592 43 330 
 

A főösszeg emelkedésének indoka az államháztartási törvény betartása, amelynek 
értelmében a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezését és 
megszüntetését finanszírozási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. 

(millió forintban) 

Bevételek előirányzata 2013. év 2014. év 2015. év 

Közhatalmi bevételek  8 557 8 950 9 469 
Működési bevételek 1 069 1 111 1 086 
Lakbér- és lakóház-kezelési 
bevétel 

791 739 677 

Felhalmozási bevételek 190 220 93 
Működési célra átvett pénz-
eszközök 

210 603 81 

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszközök és kölcsön 
visszatérítése 

324 432 947 

Hitelek, kölcsönök felvétele 2   1 629 
Lekötött bankbetét 
megszüntetése 

  31 320 37 000 

Maradvány igénybevétele 1 074 1 272 4 701 
Önkormányzat bevételei 12 217 44 647 55 683 

  



 

 
 

 

Központi állami támogatás 2 535 2 572 2 317 
Egészségbiztosítási támogatás 311 243 241 

Központi költségvetésből 
nyújtott támogatás 2 846 2 815 2 558 

 
Az önkormányzat hitelt nem vett fel. 

(millió forintban) 

Kiadások előirányzata 2013. év 2014. év 2015. év 
Intézményi működési kiadások 10 599 11 093 11 273 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 563 528 372 
Működési célú támogatások 998 1152 1 011 
Felhalmozási célú támogatások 
és kölcsönök 

176 344 190 

Beruházások 471 1 345 3 340 
Felújítások 596 1 046 2 054 
Tartalékok  1 280 437 3 001 
Hitelek, kölcsönök törlesztése 380 197   
Betételhelyezés   31 320 37 000 
Összesen 15 063 47 462 58 241 

 
Az adóbevételek alakulása 
 

 2015. évi 
előirányzat 

(ezer forintban) 

2015. évi 
I.-III. negyedéves 

teljesítés (ezer 
forintban) 

Teljesítés 
százalékos aránya 

Építményadó 3 400 0000 3 271 605 96,22 
Telekadó 950 000 863 404 90,88 
Gépjárműadó 210 000 139 982 66,66 
Idegenforgalmi adó 20 000 21 760 108,80 
Pótlék 22 000 10 948 49,76 
Bírság 2 000 46 2,30 
Összesen: 4 604 000 4 307 745 93,57 

 

 

Végrehajtási 
cselekmény 

Darabszáma Az összeg, 
amelyre a 
behajtást 

megindítottuk 
(ezer forintban) 

Az ebből 
beszedett összeg 
(ezer forintban) 

Inkasszó 889 188 890 10 287 
Bérletiltás 698 66 664 6 685 

Nyugdíjletiltás 76 5 622 898 
Gépjármű forgalomból 

történő kivonása 
465 666 197 701 
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Végrehajtási jog 
bejegyzése 

1 1 700 0 

Végrehajtási értesítés 867 150 838 2 275 
Felhívás 1042 399 145 12 050 

 
A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája  2015. január 1. és 2015. 
november 2. között 
 

 Ügyiratforgalom 
főszám 

Ügyiratforgalom 
alszám 

Anyakönyv 235 76 
Birtokvédelem 134 334 

Lakcímrendezés 393 1 150 
Hagyaték 1 745 2 534 

Ipar, kereskedelmi ügyek 1 512 1 637 
Építéshatósági és 

környezetvédelmi ügyek 
2 032 4 491 

Közterület-használati 
ügyek 

379 940 

Adóhatóság 16 772 29 256 
 

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

(db)
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő ingatlanban (99 ingatlan, 113 lakóépület)

1 133

társasházban (293 társasház, illetve osztatlan 
vegyes tulajdonú ingatlan)

1 176

összesen 2 309
2 091
4 400

lakások

nem lakás céljára szolgáló helyiségek
Mindösszesen

Kezelt ingatlanok száma 
(2015. szeptember 30. napi állapot)

 
 
Parkolás-üzemeltetés 

Kiadott várakozási hozzájárulások száma 
(2015. november 3. napi állapot) (db) 

lakossági 
várakozási 

hozzájárulás 

1 227 
gazdálkodói 1 
egészségügyi 9 
óvodai, bölcsődei 29 
összesen 1 266 



 

 
 

 

Településképi véleményezés 

A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján 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 az elmúlt évben 112 kérelem érkezett, amelyeket az 
alábbi megoszlás szerint bíráltak el: 
  

78 kérelem engedélyezésre - feltétel nélkül - javasolt 
  5 kérelem engedélyezésre - feltétellel - javasolt 
17 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

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

  

A benyújtott kérelmek főként meglévő lakóépületek átépítésére és ipari–gazdasági 
funkciójú épületek, csarnokok átépítésére vonatkoztak. A beérkezett kérelmek közül a 
rendelet alapján a Kőbányai Tervtanács 22 tervet tárgyalt meg, ebből 16-ot javasolt 
engedélyezésre és 6-ot átdolgozásra. 
 
 
Helyi értékvédelmi pályázat 
 
Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet alapján – a védett építészeti értékek megőrzésének pályázati támogatásával 
kívánja elősegíteni Kőbánya építészeti értékeinek fenntartását, megújulását, a károsodott 
értékek helyreállítását, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. 
 
A képviselő-testület tavasszal írta ki a védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatására vonatkozó pályázatát, amely megjelent a www.kobanya.hu honlapon és a 
Kőbányai Hírek című kerületi újságban. A felhívásra 10 pályázat érkezett.  
 
A bírálóbizottság javaslata alapján a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 
pályázat esetében megalapozottnak tartotta a felújítást, és javasolta az igényelt támogatás 
odaítélését. Ez a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 
legfeljebb 60 százaléka, de pályázatonként legfeljebb bruttó 2,5 millió forint.  A 
támogatási szerződések megkötését követően megkezdődhet a nyertes társasházak 
felújítása, amelyet jövő év végéig kell elvégezni. A Kőbányai Önkormányzat jövő 
tavasszal újabb pályázatot tervez kiírni, tehát újabb helyi védettségű 
épületek felújítására nyílik lehetőség. 
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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 orvosok számának alakulása (a 2015. október 31-ei 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 Szociális és Egészségügyi Osztály ügyiratforgalmi statisztikája (az adott év 
január 1. és október 31. között) 

 
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 

Szociális ügyek (segélyezés) 20 708 19 808 16 744 17 490 13 033 
Lakásügy 1 182 1 870 1 703 1 569 2 201 

Gyámhatóság 3 269 3 600 - - - 
Egészségügy 119 99 87 56 59 

Összesen 25 278 25 377 18 534 19 115 15 293 
 
  



 

 
 

 

Szociális terület 
 

 A szociális ügy típusa 
Iktatott 

ügyiratok 
száma  

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 2208 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás 707 

3.  Temetéshez nyújtott települési 
támogatás 109 

4. Köztemetés 135 
5. Születési támogatás 55 

6. Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 
települési támogatás 3051 

7. Gyógyszertámogatáshoz nyújtott 
települési támogatás 263 

8. Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás 48 

9. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott igazolások 216 

10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya 11 
11. Étkezési hozzájárulás 29 

12. 
Helyi rendeletben szabályozott 

ellátások (gyógyászati segédeszköz- 
támogatás, ápolási támogatás) 

99 

13. Hatósági bizonyítványok 104 

14. Más hatóság megkeresésére készített 
környezettanulmányok 243 

 
 
Lakásügyek 
 

A lakásügy típusa 2013 2014 2015 
Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek száma 18 10 3 

Lakásigénylési kérelmek száma 294 384 443 
Lakásigénylők közül elhelyezést nyerő családok száma 13 5 29 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 
lakásbérleti jogviszony létrejötte (esetek száma) n. a. 62 96 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új 
lakásbérleti jogviszony létrejötte a Bizottság döntése 

alapján (esetek száma) 
41 56 97 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások száma 16 20 30 
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 0 5 2 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma 13 3 - 

Felmondott lakásbérleti szerződések száma 130 46 86 
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A kőbányai foglalkoztatás elősegítése 2015-ben 
 
Közfoglalkoztatás (szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküliek foglalkoztatása a 
Munkaügyi Központ kiközvetítésével) 
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Készült  

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. november 19-ei közmeghallgatására. 

 

 

 

 

 

 

 


