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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/201 7. (II. 23 .) 
KÖKT határozatában döntött a 2017. évi kerületszépítési akciókról. 

A kerület szépítése, tisztábbá, rendezettebbé, esztétikusabbá tétele szempontjából, továbbá az 
itt élők közösségformálása érdekében kiemelkedően fontosak a kerületszépítési akciók. A 
2017. évi akciók szervezését és lebonyolítását a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési 
Osztálya végezte, amelyben a Hatósági Főosztály és a KŐKERT Kft. is közreműködött. 

1. Kerületi takarítási akció-FÖLD NAPJA 

201 7. április 22-én, szombaton a lakosság részére, április 21-én pénteken az iskolák részére 
került meghirdetésre a „Föld Napja" kerülettakarítási akció. 
A lakosság részére meghirdetett program keretében négy helyszínen (Bánya, Barabás, Tárna
Gránátos utcákban és az Álmos utcai erdő területén) került sor az illegális hulladékok 
összegyűjtésére, majd elszállítására. A Hangár utcai erdőben - a már hagyománnyá vált 
módon - a Büntetés-végrehajtási Intézet (a továbbiakban: BVI) segítségével került 
összegyűjtésre a szemét. 

Az iskolák közül a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola, a Kőbányai Szent László 
Általános Iskola, a Kőbányai Fekete István Általános Iskola, a Zrínyi Miklós Gimnázium és a 
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjai vettek részt az akcióban, és a 
diákok a saját iskolájuk környezetét tisztították meg. 
Idén egy vállalkozás, a Flextronics Kft. is csatlakozott a programhoz, a lelkes önkéntesek a 
Hangár utcában járda- és rézsűtisztítási munkákat, a járdára belógó bokrok visszavágását és 
hulladékszedést végeztek. 

A BVI-ből 10 fő csatlakozott a lakossági szemétgyűjtéshez. A Hangár utcai erdőből a BVI 
által összegyűjtött szemetet a programhoz kapcsolódóan a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 
Erdészete szállította el. 

A programhoz szükséges eszközöket (kesztyűk, gereblyék, szemétgyűjtő zsákok) a KŐKERT 
Kft. biztosította, továbbá az összegyűlt hulladék egy részének elszállításáról is gondoskodott. 
Az akcióban részt vevő intézmények és magánszemélyek egynyári virágokat kaptak a 
KŐKERT Kft.-től. 

Az akcióban összesen 62 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. 



Köbányai Önkormányzat 

Kerülettakarítási, hulladékgyűjtési 
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Hangár utca takarítása önkéntesekkel 

Hangár utca - Flextronics Kft. dolgozói által 
összegyűjtött szemét 

z Álmos utcai erdöben 

Tárna u. - Gránátos u. , nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése 
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2. ,, Virágot a szemét helyére" 

A korábbi időszakban rendszeres illegális szemétlerakással érintett helyszíneken az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2017-ben is virágpalánták ültetésére került sor. Ezek a helyszínek a 
következők voltak: Bihari út - Balkán utca sarok, Mádi utca - Harmat köz sarok, Zsombék 
utca- Mádi utca sarok és a Gutor tér. A virágágyások gondozását a KŐKERT Kft. végezte. 

3. Kőbányai Komposztálási Program és zöldhulladékgyűjtés 

A 2017. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében meghirdetett pályázaton 45 pályázó 
összesen 68 komposztáló berendezésre nyújtotta be az igényét. A komposztálási programot a 
korábbi évektől eltérően az FKF Nonprofit Zrt. 2016-tól már nem tudja támogatni, így a 
pályázók részére 2017-ben is az Önkonnányzat biztosította az összes berendezést. A pályázók 
a KŐKERT Kft. telephelyén vették át használatra a komposztáló eszközöket. 
A komposztálási programban résztvevőknek öt évig minden év végén beszámolót kell 
küldeniük az adott évben a komposztálóba helyezett zöldhulladék és a keletkezett komposzt 
mennyiségéről, valamint annak felhasználásáról. A hatodik évtől a pályázó tulajdonába kerül 
a berendezés. 
A 2016. évi beszámolók összesítése alapján 2016-ban Kőbányán a lakosok mintegy 3 70 m3 

zöldhulladékot komposztáltak, amelyből közel 95 m3 komposzt keletkezett. 

:, - .. ) ; 1 . -~~ ~ - 4 
csin tlt"tOtl•~ • S.:tn1 U:wtl G~- J..01.t.1tón dr Fel\ete ltdik6 tanlterulell dervhl, eWlditiu, b hanqt, 
um diszt~tn A na,qy kdly pfule- igaz9a1ó ~.1e""he, hogy a rendtMny- hog:1 St.enl Liut6 alak,. ~6 
ad6 inl..oiü,.. b ttkó\cs. ~ga $0nl7.il 12 ver 9'/tftket h 1200 ptdl· ~noyi-w er6sili a lokilp,t.lAOt 

Kőbányai Komposztálási Program 

FELHÍVÁS 
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,?61. Po!ltr1en.-.rM'1.uo!tkla8. 
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Komposztálási pályázat felhívás a Kőbányai Hírekben 

újrahasznosított-műanyag komposztáló keret 

zárt komposztáló 
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őszi zöldhulladck-gyűjtési akció 
Ttsnelt Kőbányai Lakosok! 

A Budapest Fóviros X. kerület Kőbányai önkonn.inyzat az el6zö évekhez hasonlóan 
idén Is megendul az öszi zöklhullltdék-gyüJte5i akctót an!Wllk érdekében, hogy a 

kOZterületek és az. ingatlanok f'endez.ett illapotimak renntmtisí. t el6segitse. 

Az akció kereten belül az ~l té.rilésmentesen blol6glailag h!bomló 100 l iteres 
zöldhulladek.gyüjtö Wkot t.ziosít az ingalanok tulajdonosanak, kezelöinek, hogy :a 
köztiu:tas&gi kótelezettségllknek eleget téve az ing.lllcnok es az Ingatlanok előtti 
közterülelek ka'llAlás6ról, rend>en ttlrtásától goodoskodni tudjanak. 

~~::::~=.:..ogényelleló 2dl<tu13dél<-m,1jló zsál<ol< ~s&-

lngatlanonként 10 darab, $8roktelek esetén 15 darab, 
t6rsasMzak eset&l lépcsóházanként 10 darab 2öldhulladék..gyüj1ó zsák igényelhetö 

2017. szep1ember 11-tól. 

Az ingaU3nok t"'1jdooo,ai, va!OO'inl a - ko,,,s k!~ a zsákolclt 
~~ idclben a Polgánresleó tfvatal Llg)(élkö_,ijábao (Alloo,;is utca 26.) 

Ke,jül<. hog/ a Z>.lkokba kiu<ólag 2öl<hJ- gyüjtsenel<I Semmil<éppeo se legyenek 
bele feoy6- .. "*'féléket 'f>g/ diófillevelet és gallyaka\ U9'f3IVS .. - rnagasgyanl.1-. 
az u1óbbial< magos abr· és mé<gez6aoyog lartalrruk n"i311 nehemik a k~ folya
maW. 

A ~lN eb.mffAást a FóVáro,i Kozterü&et-feonlar1ó Nonpn:,frt Zrt. térie,ment~n végzi. 
A szállkis ld6pontjéirót, illetve tovóbbl zsilkok beszer.téfflöl e n°'94ltató hon~an 
tájékozódhatnak. 

Tegyük ~ndeze.ttl, sz.«>bé környezetünket., K6oony!il, 
éljenek az akcl6 lehetr5ségével! 

! • I • .1 •;• 
• l .1 .... 

2017. november vege1g a lakosság 
körében nagyon népszerű zöldhulladék-
és avargyűjtő zsákokból 
rekordmennyiségű - 22 ezer darabot 
adtak át a jelentkezőknek a Hatósági 
Főosztály Igazgatási Osztálya 
ügyfélszolgálati munkatársai. A 
zsákokat a KŐKERT Kft. szállította az 
ügyfélszolgálatokra. Az avarral 
megtöltött zsákok elszállítását az FKF 
Nonprofit Zrt. végzi. 

Az őszi lombgyűjtéshez az ingatlanok 
előtti közterületek és a kertek rendben 
tartásához ingatlanonként 10 darab, 
saroktelek esetén 15 darab, társasházak 
esetén lépcsőházanként 10 darab, 
intézményenként 30-90 darab 
gyűjtőzsákot igényelhettek a 
kőbányaiak. 

4. ,,Virágos Kőbánya" - közterületi virágültetési akció és növényosztás 

A KŐKERT Kft. a közterületi virágültetési akció keretében idén is többezer egynyári virágot 
ültetett el többek között a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ előtti ágyásba 
és az épület előtti terasz virágtartóiba, a Kőrösi Csoma sétányon, a Polgármesteri Hivatal 
előtt, a Magyar oltár környezetében, a Szent László szobornál, a Csajkovszkij parki 
virágtartókba, továbbá a Mádi utca - Gitár utcai körforgalomnál, a Csősztorony melletti 
körforgalomnál, a Kozma utcai temető előtt, a Bányató utca - Tavas utcai körforgalomnál és a 
Kőér utca - Óhegy utcai körforgalomnál. Az ültetések időpontjáról és helyszíneiről a 
KŐKERT Kft. a honlapján tájékoztatta a lakosságot. 

A Szent László téri és a Magyar Oltár előtti park virágai 
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S. ,,Önnek is szeretnék adni virágot" pályázat 

A kerületben élő lakosok és az intézmények részére Kőbánya környezetének szépítéséhez, 
virágosításához - a lakosság körében igen kedvelt akció keretében - idén is virág- és 
fűszerpalánták, valamint fiatal díszcserjék osztásával járult hozzá az Önkonnányzat. 
Az egynyári virágokért, fűszernövényekért, sövényekért és cserjékért magánszemélyek és 
társasházak, valamint helyi intézmények jelentkezhettek. 
2017-ben rekordszámú jelentkező volt, összesen 2154 pályázat érkezett. Az Önkonnányzat 
idén 10,4 millió forinttal támogatta Kőbánya lakossági virágosítását. 
A Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya a pályázat lebonyolítását, a növények 
megrendelését, szortírozását és az előző évhez hasonlóan a Bánya utcai volt iskola udvarán a 
növények kiosztásának előkészítését magas színvonalon, rendkívüli erőfeszítéssel oldotta 
meg, amelyhez a Hivatal számos munkatársa segítséget nyújtott. 
Az esős időjárás miatt az iskolaépület belső helyiségeiben kellett a növénycsomagokat 
összekészíteni . A növényosztás napján is esett az eső , emiatt kisebb akadozással indult a 
kiosztás, de végül ennek ellenére is gyorsan sikerült a jelenlévőknek nagy örömet okozó 
növénycsomagok átadása. 
Az óriási számú jelentkező is bizonyítja, hogy Kőbányán a környezet szépítése, virágosítása 
az itt élők szívügye. 

A növényosztás megnyitója 

Kiosztólapok átadása a pályázók részére 

K6W11yal Onkonn1'11yu1 

SZERETNÉK ÖNNEK 
IS ADNI EGY ILYEN 
TÁBLÁT, OKLEVELET! 
~~1.·--~t ..... --......, ---·--C-0.lol 
~i.,y .......... 11'41- .... ~--"9~"""" 
... ~..._ ..... _fl~ 
.nuumv...-,lltM)QHA.r~-............uo.1 
,;JIWfA,~llCJOa4N'JAtar~-~-:i01·......,_,,,._____...__ ........ 
--~20f7.-,:tmtus ll. ...... ~--· - J ...... ..,. .... ..... ___ . ~_,,,_ 

==-~"::=-o..w,ooa.___..,._,.., 

Tegyük együtt m ég subbé otlhoounkat, 
tegyük együtt m ~g szebbé Kőb,;1nyáU 

A pályázati felhívás 

Az átadásra várók sora 
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Átadásra előkészített csomagok 

4 • Fó~K~u,,,sz,._ __ , .. ,, , 
TAVASSZAL MEGSZEPUL KOBANYA 
Klz.öldüll a kfflilet. A ~rkak, jitslótt!rek, sitanyok bentpuUlnek, • fi k kb.öldill.Mk, is a vttgok is ~loglaijjk twtyükd az utQI kosarakb.an, Bíbic-, Y•rcs~. viz,ty!Ík 
a tt!reken, a körforg.almakbln, a balkonokon ff • kertekben. A KóbM\y.l önkonniinyut u ktffl Is mtndent megtett &tért, hogy mig szebb i.- M d • l k kb 
gyen a kerület: ~kezdte a a közterilldtk ,..ndbe titell!f. a hosszü tel után. t6bb mint 1000 UJ tát ültetett el tóvárosi ümoptássat a Gergely a a r esen a pa r O an 
binyábart, pályú,t kereté~ Ingyenesen ontott vttagokata kóbinyalHnak, az iprilis 22·1 Föld Mpj.a alkalmiból több hflyan közös uemét· 
szedést Herwi.ett.. ll ankéntesek munkijil pedig a Kőkert Ktl mtgtepetkajandék,val lll:is:rlintt meg. A Wkus 111 hinni, "°tY • Nf)'rirn nem iPf*I MINln ~ • mad.J• 

rMC wmin, '"'1iinltvalNn1 9~bo!QtÖa"""'lleL BLIUpa,ttn 

KOWny~ Onkomitnynt 

KERESSÜK KÖB.ANYA 
LEGSZEBB F.Á.JATI 
V~ bllo4M..~~ 
~~~L9f'l'llbbf',lpdmr& ----.. -·-- --.. -.-.--....---· --~----·-·'-- --·--~ .. --------...-.. 

2017. ~prills 1 - funlus 15. 

2017. június 2J • OIJlluszlUS 3L 

6. Madarak és Fák Napja 

Virágzó kerület 
i Yrllffl'f'ffl"l'thbt•wwi,t. rh .nuónlwmvllyn1 .6-1ilsAt• 
ntnR HN wi,111· nlllff'VÍ,slÍ hrill.lt1dpd ali.tiitib,ln,. Az 6uz.
wn 1D miUf' hirint inilfv 'fir-<.Ufflat.U1 iMfl is Kovkl RÓNn 
, 111t'nM'Uff • k~k tnl:Offl\&rlfUII kf,..;1et6"{, 1 Ptlf,im1u l .. 
ri H•IIMM, a KélienKh ,-Qlif"AIVltlstMffllNW,ltM.kttkiliMn 
, ,u,111t.~Ml, 

A lóvi ros is ,, mogatJa ,,. últHi-,t 

A Gergely bánya fásítása 

Cikk a Kőbányai Hírek májusi számából 

kiul 120 ~IÜrl,f lft.ZMl. rNdiMA nem b ki~• riU-MWt· 
btll, iUetYII p«lolo:ti.11 ~"'" .. Wff*o lerw:l ~6. "'°"" az. 
cmílttóg 111olr:II tlfMl'1'tffWn ~ -,lilrdn a lknkrlUNotpkeL 

A helyi környezetvédelem egyik fontos célja a meglévő zöldfelületek élővi lágának, az állatok 
élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. Ennek elősegítésére 2017-ben harmadszor került sor 
Kőbányán a Madarak és Fák napja program megszervezésére. 
2017-ben a Madarak és fák napja programhoz kapcsolódva a kerületi általános iskolák és 
óvodák részére meghirdetett művészeti pályázatra 72 pályamű érkezett. A tizenkét 
intézményből beérkezett pályaművek a rajzok mellett különböző technikával és 
anyaghasználattal készültek, volt közöttük növények terméseiből, nemezből , különféle papír 
anyagból készített mű is, valamint rövid elbeszélések is. 
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Kóbányal Onkormányzat 

MŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT 
KŐBÁNYAI ÓVODÁK, 
ÁLTALÁNOSÉSKÖZÉPISKOLÁK 
RÉSZÉRE 

Téma „Madarak és Fák Napja" 

Pci.lyázat benYLD á 1 h:itánde)e 
2017. május 2., 16:00 óra 

Kőbányai Önkormányzat 

MÜVÉSZETI PÁLYÁZAT 
A) Az k'odalml pjty;izaton kobány;JI ~Ita l.inas· 6s 

köz~pjskolál< dlák)al lodultutnok. 
A~hllngL!.wjlt~~lr.a:z~ldRU>et 
-.rc,,(,dlflrtffld.~~_,, A,..O~tat.mn 
rillUlcll:l~-~dllll(M • U-el~d,...,.,.~ 
Wlfl'M) A~~lthet~.v11io6.deúlf~~ 
~~tlg','pi!yrltl~·"i*.-.o~~, 
~l!JiatrMlhnOlnleJ,d~.~~~~IIR,giló~ 
!IC"'<'d.~t'.le ... <Mttc.Apl,frUltrl~~kdl~ 

8) A kt!pzómtlvffzeu pafyizt1ton kObinyal óvodjk . i\ltalinos· ~s 
köz6plskolák fnduku tnak hllfzményenként. 
A~lthctn~~fflllilmek.~nool.~é.~'I.* 
~uertnl~ An1F1*,.Fes~~,Ua5mef~~-~ 
~kllaebefoQlll6nw$1R,....IMQ~SOóOdOa.t,f, ·~ 
~ 1dbll'llloldaln,_..,.lbl't{).kllj61ot,,alhn6lnlt1Qll~a~ 
az~ \-.Wllidlnewt.awgl6~uc~~ts c-.,.achfl. 
A~'llntn « edtt!~l kd~A~aopor1WQ1'om3ly 
~,:vyDClfflll9bllnldi.ur" 

Cl A fflm es fotópá1yiizoton az élbtlános bkolók 5-8. osztMyt,o )áfó 
diákjai i s a klizeplskolasok Indu lhatnak lntézmenyenkl:nt. 
~--b~~ev,ah~A--~ ~6 
~(pg)~AIIVblllltpd,III J I' rbz mff •:ellOde'I. 
A~"**-2peu,s(,,~ll!lborUl4,~11o6dieo~ · ...... AVI•. 
~PIOllll'Mlll'IMllgtnylL\KNl~~-~t,,eCD~ 
,. ~~mavadrll•pit'tamne...et.~~~~Jwvtt. 
~He-maltmtt.,..._.a ,~~var,,,aintt.~lltldb 
lolOtt,Q"libk.ukhetObe.~~,._ 

,.~ • ....,.............,..,..,,______~Oml......-.. 
"'-lUlll6lllaD D -.-.r,lleda)._..,__,,..... ..... _....___ 
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Pályázati felhívás 

A műveket zsűri bírálta el, tagjai között volt a Polgármesteri Hivatal aljegyzője és a Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. képviselője is, a zsűri elnökének Zsemlye 
Ildikó kőbányai szobrászművészt kértük fel. A zsűrizésben a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
is részt vehettek, összesen 24 lelkes zsűritag mondott véleményt a pályaművekről. 
A Kőbányai Kiskakas Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Kincskeresők Óvoda, a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda, a Kőbányai Bóbita Óvoda óvodásainak pályaművei, továbbá a Kőbányai Fekete 
István Általános Iskola és a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola 
pályaművei részesültek díjazásban. A versenyen részt vevő gyennekek, óvodák 
rajzeszközöket kaptak. 
A pályaműveket a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban rendezett 
kiállításon tekinthették meg a látogatók. 

OKLEVÉL 

Müller Panna 
rbzfte 

.~ , . Madarai< és Fái< Napja 201r 
köbirty.i~Ovkietfpátyiatnibfflyültott. 
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l. helyezést Z_ -~ ~ ---~~' _,.._ 

A pályaművek és az oklevelek közül egy-egy 
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Az alkotásokból a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban készült kiállítás 

A „Keressük Kőbánya legszebb fáját - 2017" akcióban a helyi lakosok, intézmények és 
vállalkozások tehettek javaslatot egy-egy arra érdemes fára. Sajnos idén, ahogy az előző 
évben is csak két javaslat érkezett (mindkettő ugyanolyan fára), ezért nem került sor 
szavazásra. 

7. ,,Színes Kőbánya" akció 

A Színes Kőbánya programban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerinti iskolai közösségi szolgálat keretében - diákok önkéntes munkájával került sor október 
20-án a Száva utcai, felújítás alatt lévő játszótér aszfaltburkolatán játékok fel festésére. Készült 
ugróiskola, twister, útvesztő, távolugró pálya, de aszfaltrajzoláshoz is kialakítottak 
területeket. A diákok élvezték a munkát, amellyel hozzájárultak a megújult játszótér végső 
képének kialakításához. Ezen a helyszínen mintegy 20 fő dolgozott összesen. 

Az útvesztő festése közben !gy készül az ugróisko la 

8 



Twister 

Aszfaltrajzhoz készült „képkeretek" .. . a munka végén .. . 
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A programban a JCDecaux Zrt. vállalkozás is részt vett 36 fő önkéntessel. A felnőttekből álló 
csapat november 9-én 12 órától a Mélytó körüli alacsony fémkerítés lefestésében segített. A 
nagyon jó hangulat és a kitartó szorgalom segített abban, hogy sikerült még aznap a teljes 
kerítést lefesteni. A vállalkozás dolgozói ígéretet tettek arra, hogy jövőre is vállalkoznak 
önkéntes munkára a „Színes Kőbánya" programban. 

A JCDecaux Zrt. lelkes csapata dolgozik a Mélytónál 

A 2017. évi kerületszépítő akciók sikeresek voltak, hozzájárultak Kőbánya rendezettebbé, 
esztétikusabbá tételéhez, emellett a sok résztvevőt megmozgató események 
közösségformálása is jelentős volt. 

Az Önkormányzat 2017-ben is részt vett a Virágos Magyarország versenyen, amelyben 
ismét díjat kaptunk. A Magyar Turisztikai Ügynökség - a verseny fő szervezője - elismerését 
és Budapest Főváros Önkonnányzata különdíját kapta meg a kerület a zöldfelületi 
beruházások kiemelkedően jó minőségéért. 
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A veszprémi díjátadó ünnepségen 
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OKLEVÉL , 
A Magyar Turisztikai Ügynökség 

a 2017. évi 
B11cl:1prst FÖ\':\ros X. Kerület 

Kllb:\nyai 
Önkormányzatnak 

Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyben részt vett 
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Viróg<_)S 
Magyarorszóg 

Az elismerő oklevelek 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 201 7. december „ f " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

X.KERÜLEiKőBÁNYA 
részére a zöldfelületi beruházások 

kiemelkedően jó minőségéért 
elismerését fejezi ki. 

Yniprff'l.,2017, l'IOfftl\Mf17. 
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