
– Annyi beruházás zajlik a kerületben, hogy 
egy külön mellékletet is megtöltöttünk 
vele. Véletlen egybeesés, hogy most egy-
szerre ennyi minden történik?  

– A véletlenben annyira nem bíznék, 
amikor vagyongazdálkodásról van szó, 
inkább a jól átgondolt tervezésen alapu-
ló, jól átgondolt döntésekben hiszek. 
A szerencsét inkább abban látom, hogy 
2010-ben olyan képviselő-testület állt 
össze mögöttem, amelyben parttalan, 
üres viták helyett konstruktív szemlélet 
uralkodik. Kőbányán a maga módján 
mindenki a közösség érdekét nézi, nem 
a pártjáét. Remélem, ez így is marad.

– Ennek köszönhető a látványos fej-
lődés? 

– Meg sajnos annak, hogy nagy elma-
radást kell behoznunk. Három évtizede 
dolgozom Kőbányán, jól ismerem a ke-
rületet. Amikor még képviselő, majd al-
polgármester lettem, nagyon zavart sok 
mindennek a hiánya, hogy nem készült 
átgondolt terv az intézmények, közterü-
letek felújításáról. Ráadásul korábban 
nem állt rendelkezésre a kellő költség-
vetési fedezet sem. Amikor 2010-ben 
indultam a polgármesteri címért, egyik 
fő célom volt, hogy ezt a két dolgot meg-
változtatom. Az átgondolt és felelős gaz-
dálkodás vezetett oda, hogy az elmúlt 
pár évben sikerült a szükséges forrást 
előteremtenünk ahhoz, hogy külső se-
gítség nélkül is átfogó, akár félmilliárdos 
nagyságrendű intézmény- és útrekonst-
rukciókat valósítsunk meg – természe-
tesen az ingatlanok kisebb részleteit 
érintő karbantartásai, felújításai mellett. 

– Mennyit költ idén Kőbánya felújítá-
sokra és beruházásokra?

– Soha ennyi pénz nem jutott még 
fejlesztésre a kerületben, mint az utóbbi 
években: 2015-ben 3,2 milliárd, idén 
több mint 3,3 milliárd forintot fordítunk 
erre a célra. Míg 2010 előtt a kitűzött 
beruházások alig 20 százaléka készült 
el, ma már a tervezett fejlesztések több 
mint 75 százaléka megvalósul. 

– Mik élveznek elsőbbséget?
– Szeretném, ha a kőbányaiak is lát-

nák, hogy az önkormányzat szolgáltatni 

akar. Ezt a célt szolgálja az Állomás 
utca–Halom utca sarkán hamarosan el-
készülő új ügyfélszolgálati iroda is. Kő-
bánya döntéseinek középpontjában az itt 
élők állnak, a családok, a gyermekek, az 
idősek. Az ő egészségük, biztonságuk, 
hétköznapi életük és a problémáik az 
önkormányzat számára egyformán fon-
tosak. A fejlesztéseknél is ezeket a 
szempontokat tartjuk szem előtt. Na-
gyon fontos célunknak tekintjük, hogy az 
egészségügyi alapellátás intézményeit 
belátható időn belül egy világvároshoz 
méltó, a 21. századi követelményeknek 
megfelelő szintre emeljük.

– Milyen lépések történtek ennek ér-
dekében?

– Például sok százmillió forintot költöt-
tünk az elmúlt években rendelők moder-
nizálására, szeptember vége óta pedig 
már a 487 millió forintból teljesen újjáépí-
tett Kerepesi úti rendelőben fogadják a 

betegeket. Az önkormányzat feladata az 
alapellátás biztosítása, ezért van az, hogy 
az elmúlt időszakban végigvittük a fogor-
vosi székek cseréjéről szóló programun-
kat, és a kerületi háziorvosoknak évek óta 
térítésmentesen biztosítjuk a rendelőket, 
évente mintegy 40 millió forinttal támo-
gatva őket. Azonban tudjuk, hogy miként 
az országban általában, úgy Kőbányán is 
az orvosok jelentős része túl van a nyug-

díjkorhatáron. Meg kell oldanunk a házi-
orvosok pótlását, ezért az önkormányzat-
ban folynak a számítások a különböző 
lehetőségekről, remélem, hamarosan 
tudok erről bővebben beszélni. 

– Mi lesz az Egészségház sorsa? 
– Ezt a kérdést gyakran felteszik 

nekem a kőbányaiak, holott ez állami 
fenntartású intézmény, hiszen a járóbe-
teg-szakellátás állami feladat. Ezzel 
kapcsolatban azt szeretnénk elérni a 
kormánynál, hogy a Bajcsy-kórház kö-
zelében építsen egy új, modern orvosi 
rendelőt. 

– Az egészségügyi fejlesztéseken kívül 
melyek a legfontosabb területek?

– A gyerekek és a családok. Az önkor-
mányzat lehetőségeihez mérten min-
dent megtesz azért, hogy a kőbányai 
gyermekek minél jobb körülmények kö-
zött fejlődhessenek, tanulhassanak és 
sportolhassanak. Bár az iskolák január-
tól állami működtetésbe kerülnek, az 
intézmények továbbra is számíthatnak a 
kerület vezetésére – segítünk, amiben 
csak tudunk. Az elmúlt években is folya-
matosan újítottunk fel kerületi bölcsődé-
ket, óvodákat, iskolákat, bővítettük a 
sportolási lehetőségeket. Meg is látsza-
nak az elmúlt évek eredményei: az új 
csarnokban kosárlabdázó Kőbányai Da-
razsak nemzetközi szintre léptek, a fel-
újított Újhegyi uszodában évente 60 
ezren úsznak, az Ihász utcai jégcsarnok-
ban egyre sikeresebb az utánpótlás-ne-
velés korcsolyában és jégkorongban, 
 diáksportunk a fővárosi élvonalba tarto-
zik, a Kőbánya SC-ben és a Törekvésben 
versenyzők sikerei pedig önmagukért 
beszélnek. A kerület 15 pontján vannak 
szabadtéri fitneszeszközök. Ezenkívül a 
közlekedésfejlesztés is kiemelt célja az 
önkormányzatnak. 

– Folytatódnak az út- és járdafelújítások?
– Így van. A kerület önálló járdakon-

cepciót fogadott el, amelynek köszön-
hetően az elkövetkező években bizton-
ságosabbá és akadálymentesebbé válik 
a gyalogosközlekedés Kőbányán; idén 
87,5 millió forintot költünk csak járda-
felújításra. Emellett folytatódnak az út-
felújítások is, ebben az évben 171 millió 
forintot fordítunk erre; a kerület folya-
matosan dolgozza le sokéves adóssá-
gát. Míg 2010 előtt csak tűzoltás folyt, 
az elmúlt években már kidolgozott kon-
cepciók, részletes felmérések alapján 
zajlik a munka. Az elmúlt időszakból a 
Sírkert utcát emelném ki, a most folyó 
munkálatok közül pedig a Kápolna utca, 
a Szárnyas utca, a Harmat köz és az 
Újhegyi lakótelep belső útjainak felújí-
tását. Nemcsak kényelmi, de közleke-
désbiztonsági szempontból is nagyot 
léptünk előre.

 Soha ennyi nem jutott még beruházásokra

Beruházásdömping a X. kerületben

A fejlesztések középpontjában 
a kőbányaiak állnak 

KŐBÁNYAI HÍREK
Az utóbbi időszak látványos ered-
ményei az önkormányzat felelős 
gazdálkodásának és gondos terve-
zésének köszönhetőek – véli Kovács 
Róbert polgármester. A fejleszté-
sekkel a kerület vezetésének célja, 
hogy az egészségügyi alapellátás 
kőbányai intézményeit a 21. szá-
zadi követelményeknek megfelelő 
szintre emelje, de a közlekedés és a 
gyermekeket érintő beruházások is 
kiemelt fontosságúak. 

Külső segítség nélkül is 
átfogó, akár félmilliárdos 
beruházásokat 
valósítunk meg

Beruházási 
melléklet 
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Új rendelőt avatott a kerület
Az utóbbi évek legnagyobb 
beruházásai Kőbányán Örömünnep 

a Vaspálya utcában

A Kerepesi út 67. szám alatti 
rendelőintézet épülete menthe-
tetlen állapotban volt már, ami-
kor a képviselő-testület a leg-
gazdaságosabb megoldást vá-
lasztva eldöntötte: az alapokig 
visszabontják az egészet, hogy 
egy modern intézményt építse-
nek a helyére. A 487 millió forin-
tos beruházást a kerület saját 
erőből finanszírozta.  

Az átadó ünnepségen Kovács 
Róbert polgármester beszédé-
ben minden idők legeredmé-
nyesebb úszóját, Michael 
 Phelp st idézte: minél nagyobbat 
álmodsz, annál többet érsz el. 
„Mi, kőbányaiak is bizonyítottuk, 
hogy ez igaz, és ennek egyik 
legjobb bizonyítéka a Kerepesi 
úti rendelő. Az elmúlt években 
folytatott felelős gazdálkodás-
nak és a gondos tervezésnek 
köszönhetően válnak Kőbányán 
az efféle nagyratörő álmok kéz-
zelfogható valósággá” – fogal-
mazott a polgármester. Kovács 
Róbert szerint ez a rendelő 
méltó az itt dolgozó orvosokhoz, 
az itt folyó magas színvonalú 
szakmai munkához, és méltó a 
kőbányaiakhoz is. 

A 450 négyzetméteren kiala-
kított rendelő a Gyakorló utcai 
lakótelep és a Királydomb la-
kosságát látja el. Négy felnőtt- 
és egy gyermek-háziorvosi 
praxis működik itt, de mellet-
tük a védőnői szolgálat is fog-
lalkoztat három munkatársat. 

Ez utóbbi azért is előnyös, mert 
ezáltal a védőnők a gyermek-
orvossal közös adatbázisból 
dolgozhatnak, a közvetlen kap-
csolat pedig hatékony együtt-
működést tesz köztük lehetővé. 
Az orvosok – a kerület vala-
mennyi háziorvosához hason-
lóan – ingyenesen használhat-
ják a rendelőt, az önkormány-
zat ezzel is igyekszik támogatni 
őket. 

A beruházásnak köszönhető-
en egy olyan modern és gazda-
ságosan működtethető intéz-
mény épült fel, amelyet a dokto-
rok akár receptre is felírhatná-
nak Kőbányának. Amellett, hogy 
az új épület hőtechnikai para-
méterei kitűnőek, csúcstechno-
lógiát képviselő világítása, vala-
mint fűtő-hűtő és szellőztető-
rendszere külön méltatást ér-
demel. Igazi különlegesség a 

belső átrium, amely természe-
tes fényt ad, és a külső környe-
zet is teljesen megújult. Az ön-
kormányzat finanszírozta vala-
mennyi helyiség berendezését, 
a rendelők bútorozása és mű-
szerekkel való felszerelése vi-
szont az orvosokra tartozik. 

A régi épületből megmaradt, 
viszont ma már burkolattal ellá-
tott tiszta és száraz pincehelyi-
ség új funkciót kapott: orvosi 
irattár lesz. Itt fogják hozzáfér-
hető módon elhelyezni a kerü-
letben az elmúlt évtizedek során 
a háziorvosok által felvett egész-
ségügyi kartonokat. Ezek a do-
kumentumok jelenleg szétszór-
tan, a többi kerületi rendelő he-
lyiségeiben vannak elraktározva 
és feleslegesen veszik el a helyet 
más funkcióktól. Né meth né Le-
hoczki Klára, a Bárka Humán-
szolgáltató Központ vezetője la-
punknak elmondta: szeretnék, 
hogy ezek a tartalmak digitális 
formában is elérhetőek legye-
nek, az ezzel kapcsolatos előké-
szítő munkák megkezdődtek.

Újhegyi sétány – Tavasszal fejező-
dött be a kerület egyik legnagyobb 
fejlesztése az Újhegyi sétányon, 
amely a Tér_Köz pályázaton el-
nyert 516 millió forintból és 196 
milliós önkormányzati támogatás-
ból valósult meg. A lakótelepen élő 
mintegy 17 ezer ember város a 
városban, ezért az önkormányzat 
az itt élők igényeihez igazította a 
terveket, és kiemelten kezelte a 
közösségi célú fejlesztéseket. A 
fejlesztések hamarosan folytatód-
nak.

Pongrác telep – 2014-ben újjászü-
letett, leromlott állapotú Pongrác 
telep. A rehabilitációval az önkor-
mányzat célja az itt élő, főleg hát-
rányos helyzetű családok életmi-
nőségének javítása volt. A fej-
lesztés során 1,1 milliárd fo-
rintból kívül-belül megújult a 
telep 20 társasháza, 74 szo-
ciális bérlakása és közin-
tézményei, valamint a 
köz  területeket is újjávará-
zsolták.

Egészségügyi fej-
lesztések – A 
kö  zelmúltban 
méltó elhelye-
zést kapott a 
védőnői szol-
gálat a Kőrösi 
Csoma Sándor 
úton, megújult 
a Sal gótarjáni 
úti és a Zsivaj 
utcai rendelő, a 
Kerepesi úti rendelő 
helyett pedig újat épí-
tett az önkormányzat. Az 
Újhegyi lakótelep rendelő-
jének nyílászáróit már ki-
cseréltették, a következő 
lépés a külső hőszigetelés és 
a gépészet rendbetétele lesz, 
de egyúttal a belső teret is át-
szervezik a célszerűség szem-

pontjai szerint. Az önkormányzat 
már most tervezi az Üllői út–Zág-
rábi út–Szárnyas utca térségét el-
látó két kisebb rendelővel kapcso-
latos teendőket, hogy mire átadják 
az ott épülő lakóparkot, addigra az 
orvosi ellátás is megfelelő szinten 
biztosítható legyen. 

Új ügyfélközpont – Még ebben az 
évben megnyílik az új önkormány-
zati ügyfélszolgálat Kőbánya köz-
pontjában, az Állomás és a Halom 
utca sarkán álló műemlék épület-
ben, illetve a mellette felépülő új 
ingatlanban. A 390 millió forintból 

épülő modern ügyfélszolgálat 
méltó ékköve lesz a Szent László 
térnek, ahol a kőbányaiak modern 
és  európai környezetben intézhe-
tik majd ügyeiket. 

A Kőbányai Önkormány-
zat az elmúlt években 
sokat költött a kerület 
oktatási intézményeinek 
modernizálására. A Ka da 
Mihály Általános Iskola 
tetőszerkezete október 
végére újul meg.  

Az építők ígérete szerint októ-
ber végén fejeződik be az idén 
110 éves kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola tetőszerkeze-
tének felújítása. A beruházás-
ra az önkormányzat 90 millió 
forintot fordított. 

Az átfogó felújítás már a 
nyár elején elkezdődött, de a 
munkák nagyságrendjéről ta-
núskodik, hogy befejezése át-
húzódott az őszi időszakra. 
Azonban a tanításban ez nem 
okoz fennakadást. A kivitelező 
az építési területet gondosan 
elzárta a kíváncsiskodók elől, 
a bejárat fölé pedig ideiglenes 
tetőt épített, kizárva, hogy az 

esetleg lehulló dolgok kárt te-
gyenek bárkiben is. 

Kohl Katalin, az iskola igaz-
gatója nagyon örül annak, hogy 
új tetőt kap a régi – egyébként 

szépen karbantartott – épület, 
mert a tetőszerkezet nagyon 
rossz állapotban volt már. Sza-
vait alátámasztja az épület 
egyik oldalszárnyának tetőze-
te, amelyhez még nem értek el 
a munkálatok. Az emeleti fo-
lyosóról jól meg lehet figyelni a 
megfeketedett tetőfelületet, 
amely szemlátomást olyan hul-
lámos, mint a viharra készülő 
Balaton. A meghajlott tetőlé-
cek és tartógerendák jelentős 
részét statikai okból újra kell 
cserélni, és ez együtt jár a sok 
beázásért felelős régi bádogle-
mezek cseréjével is. 

Az építésvezető elárulta, 
hogy a tervező jócskán alábe-
csülte a kicserélésre szoruló 
gerendák számát, sokkal több 
gerenda, deszka és léc kor-
hadt, gombás és szúette, mint 
azt eredetileg hitték. Az eresz 
alatti jellegzetes, faragott végű 
gerendák közül is sokat újra 
kell gyártani, amit a kivitelező 
saját üzemében old meg. 

Összefogott az önkormány-
zat a szülőkkel, hogy a Szent 
László Általános Iskola, ha 
csak lépésről lépésre is, de 
megújulhasson. A kerület 
vezetése tízmilliókkal járul 
hozzá a műszaki moderni-
záláshoz, az apukák pedig 
önkéntes munkával segíte-
nek az iskolának.  

Tavaly a fűtési rendszer hibájából 
18 foknál nem kúszott feljebb a 
hőmérő a Szent László Általános 
Iskola egyes emeleti termeiben, 
miközben a földszinten 25 fok volt 
a hőmérséklet – emlékezett vissza 
Menyhárt Sándor igazgató az el-
múlt télre. Idén nyáron azonban az 
önkormányzat 60 millió forint rá-
fordítással kicseréltette a radiáto-
rokat és a fűtéscsöveket, szabá-
lyozhatóvá tette a fűtést, 25 centi-
méter vastagságú kőzetgyapottal 
szigetelte le a födémet a padlástér 
felől, kicseréltette a tornacsarnok 

és az oda vezető folyosó hatalmas 
ablakait, továbbá kívülről leszige-
teltette a falait. 

Az 1910-ben épült iskolára mára 
ráférne egy átfogó felújítás. Ez 
milliárdos nagyságrendű beruhá-
zás lenne, de az önkormányzat 
anyagi lehetőségei csak a fokoza-
tos, tervszerű megújítást tesznek 

lehetővé – magyarázta az igazgató, 
kiemelve a tényt, hogy ennek elle-
nére az önkormányzat soha sem 
volt szűkmarkú az iskolával, a fű-
tésrendszer előtt legutóbb a vizes-
blokkokat hozatta rendbe.

A mostani munkálatok júliusban 
kezdődtek és határidőre, az isko-
lakezdésre fejeződtek be. „Az is-

kolának nagy segítségére vannak 
a szülők is, akik önkéntes munká-
ban a tanév kezdetekor kifestettek 
egy-egy osztálytermet, segítettek 
a dekorálásban, sőt vannak olyan 
szakember apukák is, akik ingye-
nes asztalosmunkával járultak 
hozzá az intézmény működőké-
pességének fenntartásához, a 
szebb iskolai környezet megte-
remtéséhez” – hangsúlyozta 
Meny  hárt Sándor.   

A következő lépés az lesz, hogy a 
távfűtő művek jóvoltából még a fű-
tési szezon kezdete előtt különválik 
az iskola és az önkormányzat épü-
letének mára elavult közös fűtése. 
Ám az igazán látványos előrelépés 
az lenne – mondta az igazgató –, ha 
a folyosók is megújulhatnának, hi-
szen a falakat négy évtizede borító 
törött csempék, a száz éve kopta-
tott padlók és leharcolt belső ajtók 
már ugyancsak felújításért kiálta-
nak. Ez azonban alighanem már az 
állam feladata lesz, lévén, hogy 
rövid időn belül állami kezelésbe 
kerül valamennyi iskola épülete. 

Négy csoportban 92 óvodás és a 
korábbinál 24-gyel több, 80 böl-
csődés költözhetett be néhány 
nappal az ünnepélyes átadás 
előtt a Rece-Fice Óvodába és a 
Manóvár Bölcsődébe. A Vaspálya 
utcai kettős intézmény szeptem-
ber végén ünnepi díszbe öltözött, 
udvarát a gyerekek mellett szü-
lőkből és hivatalos vendégekből 
álló sokadalom lepte el.

Kőbánya polgármestere, Ko-
vács Róbert ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: a beruházást a ke-
rület biztos anyagi háttere tette 
lehetővé. „Jól beosztani és gon-
dosan tervezni, az önkormányzat 
mindig e két szempontot tartja 
szem előtt, amikor Kőbánya va-
gyonával gazdálkodik. A gyara-
podás másik titka az itt élő em-
berek türelmében, összefogásá-
ban és bizalmában rejlik, ebből 
építkezünk” – fogalmazott Ko-
vács Róbert. A kert, és a négy 
évtized után minden szempont-
ból teljesen elavult épületegyüt-
tes újjáépítésére az önkormány-
zat önerőből 600 millió forintot 
áldozott. A Vaspálya utcai bölcső-
de és óvoda nemcsak magyaror-
szági, hanem európai viszonylat-
ban is felveszi a versenyt bárme-
lyik gyermekintézménnyel. 

Az intézmény egy évig tartó 
teljes átépítése után egy minden 
szempontból a kor színvonalán 
álló épületegyüttesbe költözhet-
tek vissza. Csak a főfalak a régi-
ek, belül a praktikum jegyében 
teljesen át lettek rendezve a he-
lyiségek, vagyis a válaszfalakat, 
ajtókat és az ablakokat is áthe-
lyezték. A falak vidám pasztell-

színt kaptak, az ajtókról, a búto-
rokról és falburkolatokról a 
bükkfa színei és a nyári lombko-
rona élénkzöldje köszön vissza. 
„Akkora a különbség a régi és az 
új épület között, hogy nem is ta-
lálunk szavakat” – mondta egy 
óvónő, amikor bemutatta az ál-
tala vitt csoport szobáját. Lelke-
sen mutatta a vadonatúj gyerek-
bútorokat, a szobák összenyitha-
tóságát biztosító kétszárnyú 
ajtót, a csoportszobából közvet-
lenül megközelíthető öltözőszo-
bát és az abból nyíló mellékhe-

lyiséget. Az udvar is megszépült 
a kertészek keze nyomán, emel-
lett a gumiszőnyegre telepített 
játszótéren számos készségfej-
lesztő eszköz kapott helyet.   

Az emeleti csoportszobák 
melletti tálalókonyhába étellift 
viszi fel a tízórait, ebédet, uzson-
nát. A berendezések acélból ké-
szültek, mint ahogy a földszinti 
konyhában is. A legmodernebb 
technológia lehetővé teszi pél-
dául, hogy zsír nélkül főzzenek a 
gyerekeknek, és hogy a napi 200 
adag étel közül mindenkié idő-
ben elkészüljön: a bölcsődése-
ké, az óvodásoké, de a tej-, glu-
tén- és fruktózmentes diétára 
szoruló kicsiké is. 

A polgármesteri köszöntőbe-
széd és a rajzversenyen nyertes 
óvodások megjutalmazása után 
a gyerekek és az óvónők műsor-
ral kedveskedtek a vendégek-
nek, majd következett a szalag-
átvágás és a tortaszeletelés, 
végül pedig az önfeledt játék és 
szórakozás – már ami a gyere-
keket illeti. 

A merész álmok is valóra válhatnak Világszínvonalú óvodával és bölcsődével gazdagodott a kerület

Az önkormányzat 487 
millió forintos beruházá-
sának köszönhetően egy 
olyan modern és gazda-
ságosan működtethető 
rendelő épült fel a Kere-
pesi úton, amelyet az or-
vosok akár receptre is fel-
írhatnának Kőbányának. 

Zajvédő fallá változtatott kerítés, gumiszőnyegre telepített játszóeszközök, vado-
natúj benyomását keltő épületegyüttes, világszínvonalú konyha. Ez várja a gyere-
keket a teljes rekonstrukción átesett és szeptember 23-án ünnepélyes keretek 
között átadott Vaspálya utcai Rece-Fice Óvodában és Manóvár Bölcsődében. 

Lépésenként újul meg az intézményÚj tetőt kap a Kada iskola

2016

2015

2014
2013

2012

2011
Beruházás 1,6 milliárd

Beruházás 
1,4 milliárd

Beruházás 
930 millió

Beruházás 359 millió

Beruházás 
506 millió

Beruházás 

1 milliárd  Felújítás 1,7 milliárd

 Felújítás 
1,8 milliárd

 Felújítás 
747 millió

 Felújítás 400 millió

 Felújítás 
734 millió

 Felújítás 
578 millió

Ennyit költött 
az önkormányzat, 

hogy fejlődjön 
a kerület! 

(nettó összeg, forintban)

2010 óta az önkor mányzat 
felelős gazdálkodásának 
köszönhetően évről évre 
több jut fejlesztésre

Göncziné Sárvári Gabriella, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, 
Kovács Róbert polgármester, Berneczei Mária, a Manóvár Bölcsőde 
és Házi Melinda, a Rece-Fice Óvoda vezetője közösen vágták át a szalagot



IV AKTUÁLIS

Makadám helyett aszfalt 
a Harmat közben 

Még június közepén kezdődött 
meg a szilárd útburkolat kiépí-
tése a Harmat közben. Az egy 
hónapig tartó munkálatok 
során 830 négyzetméteren két 
rétegben terítettek hengerelt 
aszfaltot a régi makadám út-
burkolat helyett. Ezzel párhu-
zamosan itt 131 méter hosz-
szúságban a járda is megújult 
a parkoló felőli oldalon, ami 
mintegy 200 négyzetméternyi 
aszfaltfelületet jelent. A teljes 
beruházás mintegy 18 millió 
forintba került.

Színvonalas parkoló 
a Vásárló utcában

Nagy szükség volt már szilárd 
burkolatú, kulturált parkoló 
kiépítésére a Vásárló utcában, 
a rengeteg problémát okozó 
szelektív hulladékgyűjtő he-
lyén. Beton idomkő burkolattal 
fedett új parkolónál a beruhá-
zó gondoskodott a megfelelő 
vízelvezetésről és az új sze-
gélyről. A csaknem 3,5 millió 
forintos munkálatok nyáron 
fejeződtek be.

Nagyszabású beruházás 
nagy forgalom mellett

Szeptemberben indult és a 
tervek szerint november má-
sodik feléig tart az önkor-
mányzat jelenleg folyó legna-
gyobb útépítési munkája, a 

Száva utca útfelújítása a Szál-
lás utcától a Basa utcáig. A 
munkálatok három ütemben 
valósulnak meg. A teljes sza-
kaszon lezárták a fél útpályát, 
emellett a Száva utcát egyirá-
nyúsították a Basa utca felé. A 
közel 117 millió forintos beru-
házás során 500 méteres sza-
kaszon, átlagosan 7 méter 
szélességben, több mint 4 ezer 
négyzetméteren szedik fel a 
kockakövet és kap helyette új 
hengerelt aszfaltburkolatot az 
útpálya, valamint a teljes sza-
kaszon új burkolatot a járda. 
Mivel az út melletti üzemek 
nagy teherforgalmat bonyolí-
tanak le, komoly előkészítés-

sel és szoros együttműködés-
sel próbálják megteremteni 
mindenki számára a munka-
végzéshez szükséges feltéte-
leket. 

Út- és járdafelújítás 
a Szárnyas utcában

Az önkormányzat felújíttatta a 
Szárnyas utca útburkolatának 
azon szakaszát is, ahol a vízel-
vezetési problémákat korábban 
már megoldották. Ezúttal 5300 
négyzetméter kapott friss bur-
kolatot a 6 méter széles útpá-
lyán. Emellett a Gézengúz Óvoda 
és Down Alapítvány menti járda 
is új aszfaltot kapott, mintegy 

330 négyzetméteren. Termé-
szetesen a járdafelújítás során 
a szükséges akadálymentesíté-
sek is megtörténtek. A 71 millió 
forintos kivitelezés nyáron be is 
fejeződött.

A parkok járdáit ősszel 
újítják fel

A korábbi években gyakran el-
maradt a parki járdák felújítá-
sa, de idén az önkormányzat 
változtatott ezen. Az Óhegy 
park gyalogosjárdái közül a 

legrosszabb állapotban lévők 
felújításával kezdenek; az újra-
burkolás során közel 2800 
négyzetméternyi járda kap új 
aszfaltfelületet. Az új burkolat 
a parkfenntartó gépeinek köz-
lekedése érdekében az átlagos 
járdáknál erősebb szerkezettel 
készül. A felesleges burkolati 
szélességek helyenkénti csök-
kentésével ugyanakkor némi-
leg nő a zöldfelület aránya is. A 
Harmat utca és Sibrik Miklós út 
sarkán, s a Lavotta sétány 
mentén a lakótelep előtti zöld-
felületet érintő járdákat is újra-
burkolják, közel 120 méter 
hosszon. A jelenleg folyó mun-
kálatok során van, ahol a járó-
lapokat rakják újra, van, ahol a 
kitaposott murvás járófelület 
helyett aszfaltjárdát építenek. 
A beruházás várhatóan novem-
berben fejeződik be. A közel 50 
millió forintba kerülő parki jár-
dák felújítását akkorra időzítet-
ték, amikor már kevesebben 
töltik az idejüket a szabadban.

Zárt parkoló Újhegyen
Várhatóan október közepétől ismét lehetőség nyílik zárt par-
koló igénybevételére a Gergely park Sibrik Miklós út felőli 
oldalán, ahol korábban már működött ilyen létesítmény. A be-
ruházást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a kerület önkormány-
zatával közösen finanszírozza, az Újhegyi lakótelepen élők 
biztonságos parkolásra vonatkozó igényének kielégítése ér-
dekében. 

A terület építési besorolása jelenleg is parkoló, és a vagyon-
kezelő tulajdona. Jelenleg is rendelkezik közúti kapcsolattal a 
Sibrik Miklós út felől, ez az építkezés során új burkolatot kap. 

A várhatóan október közepére elkészülő első ütemben 4400 
négyzetméteres, 24 órában őrzött parkolót adnak át. Ez 220 
személyautónak biztosít védett helyet, de a további igények 
ismeretében akár 560 férőhelyesre is bővíthető a terület.

A parkolón belüli közlekedési útvonalak aszfaltburkolatot 
kapnak, míg a parkolóhelyeket murvával borítják be. A terüle-
ten térvilágítás is kiépül, ami a létesítmény biztonságos hasz-
nálata mellett a kamerás őrzés szempontjából is elengedhe-
tetlen. Több mint 100 fát is telepítenek az építők, ami egyéb 
előnyei mellett idővel árnyékot is ad majd az autóknak.

A sorompóval ellátott parkoló vonalkódos jeggyel és bér-
lettel egyaránt használható lesz. A díjak mértékének megha-
tározása jelenleg még zajlik, így a parkoló megnyitásának 
időpontjáról és igénybevételének részleteiről rövidesen a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.kvzrt.hu) tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Elhúzódó közbeszerzési eljá-
rás után szeptemberben el-
kezdődött és várhatóan no-
vember végéig tart a Kápolna 
utca Liget tér és Kápolna tér 
közötti, több mint fél kilométe-
res szakaszának felújítása. A 
fővárosi beruházásban zajló 
munkálatok során az itt fekvő, 
évtizedek óta használaton 
kívül lévő villamospályát nem 
bontják el, hanem befedik asz-
falttal. 

A BKK közleménye szerint a 
munkálatoknak köszönhetően 

megújul az útpálya aszfaltbur-
kolata, átalakulnak a zöldfelü-
letek, a Martinovics téri gya-
logátkelő pedig új közvilágítást 
kap. A beruházás részeként 
felújítják a Kőrösi Csoma Sán-
dor út és a Kápolna utca két 
oldalát és a villamosvágányok 
peronjait összekötő aluljáró 
szigetelését.

A kertészeti munkák kereté-
ben kiszedik a földben lévő fa-
tuskókat is és helyettük a 
meglévő fákkal megegyező faj-
tákat ültetnek, valamint befü-

vesítik a járda és az útburkolat 
közötti felületeket. Ahol szük-
séges, a víznyelőket oldalbe-
ömlős kialakításúra építik át. A 
Kápolna utcában a korábbitól 
eltérő forgalmi rend alakul ki, 
mivel az autóparkolókat a ter-
vező az út középvonalába he-
lyezte át abból a megfontolás-
ból, hogy legyen helyük a ke-
rékpárutaknak kétoldalt. Az út 
várhatóan novemberben ké-
szül el, amihez kiegészítésül a 
kerület a Kápolna téri körfor-
galom kicsinosítását tervezi.

Foltozgatás helyett teljes burkolatcsere
Felpörgött a programszerű út- és járdafelújítás a kerületben

A forró aszfalt illata lengte be a kerületet, miután felpörgött a Kőbányai Önkor-
mányzat 435 millió forintos út- és járdafelújítási programja az év második fe-
lében. A munkálatok elodázhatatlanok voltak, mivel a lecserélt útburkolatok 
kora kivétel nélkül meghaladta a 40 évet, fenntartásuk már gazdaságtalan, sőt 
szinte lehetetlen volt. Szakemberek szerint az aszfalt élettartama a magyaror-
szági klímán terheléstől függően 15–25 év között van, e fölött a kristályosodás 
miatt már többe kerül a foltozás, mint a burkolat teljes cseréje.

Két ütemben újultak meg az Újhegyi lakótelep parkolói 
Tovább folytatódott az Újhegyi lakótelep parkolóinak 2015-ben meg-
kezdett felújítása. A felújítással érintett Szövőszék, Lenfonó és Bá-
nyató utcán több mint 12 ezer négyzetméter aszfaltfelület újult meg 
125 millió forintból. Az útszakaszok szegélyfelújításon és -pótláson 
is átestek, és természetesen a parkolók új felfestést is kaptak 
szeptemberre. Az elmúlt két évben ezzel együtt 20 ezer négyzetmé-
tert meghaladó útfelületet sikerült felújítani a lakótelepen. 

1800 méternyi járda kapott új burkolatot
A járdafelújítási program keretében idén a Román utcában újult 
meg a burkolat, összesen közel 600 méter hosszon, valamint a 
Pesti Gábor utcában több mint 650 méteren. A Kada utca járdája 
szintén megújult, itt mintegy 550 méteres aszfaltcsík született újjá. 
Az 50 millió forintba kerülő beruházás a napokban készül el.

Megszépül a Kápolna utca

Ilyen volt…                                                                        Most ilyen a Kápolna utca


