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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2018. (II. 22.) 
KÖKT határozatában döntött a 2018. évi kerületszépítési akciókról. 

A kerület szépítése, tisztábbá, rendezettebbé, esztétikusabbá tétele szempontjából, továbbá az 
itt élők közösségformálása érdekében kiemelkedően fontosak a kerületszépítési akciók. A 
2018. 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 

2018. április 14-én, szombaton a lakosság részére, április 20-án pénteken az iskolák részére 
került meghirdetésre a „Föld Napja" kerülettakarítási akció. 
A lakosság részére meghirdetett program keretében négy helyszínen (Gép, 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 Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, a 
Harmat Általános Iskola, a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola, a Budapest X. 
Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium, a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, a Kőbányai Szent László 
Gimnázium és a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola diákjai vettek részt az akcióban, 
és a diákok a saját iskolájuk környezetét tisztították meg. 

A BVI-ből 8 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 60 m3 hulladéktól tisztították meg a résztvevők Kőbányát. 



Keriilettakaritási, hulladékgyűjtési akció 

FELHÍVÁS 
,,FÖLD NAPJA -2018" 

Kedves KO~nyalak! 
2018. április 14-én (szombaton) 9:00 órakor 
v.i1juk a városi t...Omyez.1t tk.zt.iRga ir-ánt etkOtelezea kerOletl lakosokat közös kerulel· 
lakarításl. tl.lladékQYllit~I akek)ral --• Gép utca (garázsok környéke) 
,Banbásutcacr.tAV-lceritésmelletO 
• Tárna utcai zöldterlllet (Gn\nátosutcámill 
• Almos utcal erdO CXVIIl. keriltetl lakosok bevonásával) 
• Hangár utcai erd6 

V.lrJuk tovAbb.1 a ketOletl Iskolák tan.11- és drdkkOzOllégeil 
és, kOb.lnya;v.,~lkozókal 2018. április 20-án {pénteken) 
az intézmenyelk. munkahelyük k6mycztt6'1ck me9tiszut,h.1m' 

Minden résztvevő a KŐKERT Klt.·161 meglepetés ajándékot kapi 
A szOuéges eszl<OzOket lzWkOk. kesztyOk slbJ a KOKERT KfL a hetr.,zt1ekei1 blltos.ltja 
Az irltt11~yek elótet~ jelentktlé.s 1Upt6n vehtlll,, át az eszk6zbket a KOKERT KIUOI. 

Jelenlkemf IM további lnlorm,kk)l kffnl .i v.a,o\Ozemeltet~sl Os.ztilYon. 
a •36 1038283-as 1eteronszamon lehel 

BudapesL 2018. ~rclus 

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 2018-ban 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 2018. évi Kőbányai Komposztálási Program keretében meghirdetett pályázaton 56 pályázó 
összesen 80 komposztáló berendezésre nyújtotta be az igényét. A komposztálási programot a 
korábbi évektől eltérően az FKF Nonprofit Zrt. 2016-tól már nem tudta támogatni, így a 
pályázók részére 2018-ban is az Önkormányzat 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 2017. évi beszámolók összesítése alapján 2017-ben Kőbányán a lakosok mintegy 144 tonna 
zöldhulladékot komposztáltak, amelyből közel 81 m3 komposzt keletkezett. 

FELHÍVÁS 
Kedves K6bányalakl 

~~201Ldc«rnbtt1it'6latftW'Hkertl ~dlv,ct&etllol. 
/u.lrg,,ÚNl~aLt;cnjellcgOtllAldfJlol~lldyt,cn 
k:elkomposttMnla. OihulcMna ~ önk:,mw,y1J1t &kierild~k~ 
~azz,11,,hogy~bpMy.bMOttwdct~bela~~tí:S 
hltszMl.llbl•dhAta. 

A 2018. f!Y! K6bányal KomposzWásl programban részt-..ök 
ldv.llasz1ásánaels6d1-szempootajelmtl<~sorrmdje. 
Lehetősé& van ln&atlanonkéol 600 lltett:Skoml)oszlálóedény 
melleit 900llteresluxnposzthákl/kk...,tl&én),lélérefs. 

A..zadll.ktp~M.'4dlet0ésbfflt\llthal0~1d6bcn,i~I 
HMltal~OKl21Sud.1pcsl~!Aca2<ilu~~ 
0108BudllptSC_~~l6lvailln*1ctclOll.hetóll WWWJdiaiplm ~ 

MYcbbWorm.lciól:&1~11 -.J610Je2I0,1Dldctol'""1Amon~Wlk. 

Jelentkezést határtdö: 2018. m.\Jus 15. 

~ 
- K6a.4NY.& 

Komposztálási pályázat felhívás 

újrahasznosított-műanyag komposztáló keret 

zárt komposztáló 
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Tisztelt Kőbányai Lakosok! 
A K6bjnyal Onkorm~nyzat az cl6z6 ~ckhez h:a1<>nlóan ldf;n Is megrendezi 
az 6stl 2"1dhulladtkfi0Jthl akciót annak irdektben, hogy a k6ztcr01etek 
és az lngall11nok rendezett .tllapot•nak fcnntarti.Nt el6segllM, 

Al. 6l.d6 kfltlfn befill u Oo1i.ounJ.nyu1 16rflft,-nt„en b&ol6cl t.alao l4tlemló 100 ne.rH 
dlldhui„dfk. 11.,0Jt l ntlt.ot blztollt u ln(l.u-t tubi~ kud61nek. hogy • lhztuJ gl 
u 1e•~ettN 11otnu m~, t ihe u lnea\lllnok e66tl.l u nneu.:a h ~ rtmdtMn tMUdtGI 
I Olldoalr.odnltucllMak. 

-IHGATLAIIOIIKDlTlO DARAB. 
• SAROKTELfK ESCTÉH 15 DARAB, 
• TÁRSASHÁZAK ESCTtH t tPCSÖHÁZAHKÉHT lO DARAB, 
· CSALÁDI HÁZAS JEllfGÜ TÁRSASHÁZAK ESCTÉH HÁZTÖMBÖHKffiT 20 DARAB 
ZOLOHULLAOÉK-GYÚJTÖ ZSÁK IGtllVllHCTÖ 2018. OKTÓBERlOtrÖL. 
A.l. ln1:1,1U.mol,, tiJaldonOt,tl, v,LNnW; .11 U1t.a ll\Ulll .. ~ UO~Ml4i I ttJ~t ikrr lHoaNh l kl6ben 1 
MOWny.al Pola,hmnltrllliv.t11t 0Qyf~l',ban OIOl Bud-sm,t.AIClfflhul~ 26.J.llletv, ,klhely111rtt 
0.0.,lfl~oilalon (llOl~LlliNorfMUrly lGJwl•tJ,;'L 
Mdílk.hOOY1bM.okballláC&IQ~Off.otQ~lMIMklAMitv:..~n.rn-•UO*ll•1C1áll 
l,vld~«r1~1dar1~6uldtitwhh1'6Mgv#l~ri 

A utlellh lltwlitflt I rodr~ KlWtefiUlt~ttWil•tó N~olit ZtL lft lilt.lnrntMl'I WQri. A ,61dhia.ok' 
~yüjth12018.nowmbtfl0-ia 1t1I 
AU:-.a"ólb6Ytbbffl.att.,. ,a.dbbiu.il.okbeu~r61•uolo'llM6 ~ nU„...Ui.t,,,._ 
í dlfil)lk U lnOMiolnl"'*°"caok. •Mttt6k 1h •blflOk.caot flQret,nfl, holjay u lng~UM •*11 „fda, U 
nQ~ CH\llMW t&,d,1, v.ilMnSl l •llrcb b U l)Uat tbtóel kl60hil VIOY ldtpllttilon t.11Ckt, "'dl, 
N1,,y~u1nG,1,n.u1.i.t.hati1.ll6l u lfflRQt1-wJMtarut1•~ta,iJ.cw.~Nll,liuUnt.~OI, 
~a_lOtt11111gyaml6k161tbrtfn6m.nlnlhtrlll~DdnLIUll. 

ltGYOK RDIDUmí. SZEBBÉ KORNYIIDONIITT, kÖBÁNlÁTI 

2018. november vege1g a lakosság 
körében nagyon népszerű zöldhulladék-
és avargyűjtő zsákokból 
rekordmennyiségű 24 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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5. ,,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 Önkormányzat. 
Az egynyári és évelő virágokért, fűszernövényekért, sövényekért és cserjéké1i 
magánszemélyek és társasházak, valamint helyi intézmények jelentkezhettek. 
2018-ban rekordszámú jelentkező volt, összesen 2491 pályázat érkezett. Az Önkormányzat 
idén 10,2 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 is segítséget nyújtott. 
Az esős időjárás miatt az iskolaépület belső helyiségeiben kellett a növénycsomagokat 
összekészíteni. A növényosztás napján nem esett az eső, emiatt a kiosztás gördülékenyen 
ment, gyorsan sikerült aj elenlévőknek nagy örömet okozó növénycsomagok átadása. 
Az óriási számú jelentkező is bizonyítja, hogy Kőbányán a környezet szépítése, virágosítása 
az itt élők szívügye. 

A növényosztás megnyitója 

Kiosztó lapok átadása a pályázók részére 

Önnek is szeretnék 
adni virágot! 
Önkormányzatunk pályázatot hirdet! 
Csatlakozzon On ls! 
ApMv.A,atUfe~fflil.-, .. _ blrtoalti.nkn6w*l.,.kel 
kbn,y.Z'ttOr*. Ol ffiCIIUldt. ~ ltt~ l 

A PALYAZAT BENYtlJTASI HATARIDEJE, 

2018. március 23., 13:00 óra 
•~onrw.·.,-.•-... ---.-·_,...-. . ..-...... · -ttAl-ltlNl,f,j6#~ .,._.., . ...., .... _....,. ...... _...._ ..... -.-...-.....-
"'""1~ ..... --.,i.,....._ .... ..... v _ _..._,,,11CZ---~ 
~U.-.Wt _ ,_......,..~..,..._,.. ,....._ -~·- tlGJ--1 ..................... l ... _ ., ~ 
O.,ff9,,.....,._moc....._1~-•1 

An~ftCSp,lfV"'61uw(•n61/oMwh1.2018.'i)tlb ~ · ~lb.M'" 
~tlKitih.lM<1 meg""6ft ldópon(ban •~Mlvl,11Mn · ~ ,R ~==.~-- ..--• •• 1 41M :N.I • o,a.,......,,..., 

A pályázati felhívás 

08 :59 

1 
Az átadásra várók sora 
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Átadásra előkészített csomagok 

/IUWny.aOi,k,f~~-~,u 
n~--,,,U.ftorll-Mll,Ud,l,"""'°' __ ._.,.IIU.kl 

~wai.-.L'lllliom~~tfl"allk!fDlt.bairJ 
el'f"f~•i.-thl11141tulfMlbitaV"I~ 

Fehér Ut - Gyakorló utca - Keresztúr( üt
MAV-vasutvonal kerületi épftl!sl 5Zal,;\lyuta 

..... ~~ ...... ~~ .. 
ftlllootmanpM~,-~~-......... 
~:,,t;...-lnl ZOil.JQl.lol•"1'.ni.nnu x;ia&l(llalon..tnt7CO 

~ ,1XC1611CMauS--.~ ....... ~ 
IM~~.,._lfflrl. 

Cikk a Kőbányai Hírek májusi számából 

6. Madarak és Fák Napja 

A helyi környezetvédelem egyik fontos célja a meglévő zöldfelületek élővilágának, az állatok 
élőhelyeinek megőrzése, fejlesztése. Ennek elősegítésére 2018-ban negyedszer került sor 
Kőbányán a Madarak és Fák Napja program megszervezésére. 
2018-ban a Madarak és Fák Napja programhoz kapcsolódva a kerületi általános iskolák és 
óvodák részére meghirdetett művészeti pályázatra 111 db pályamű érkezett. A tíz 
intézményből beérkezett pályaművek a rajzok mellett különböző technikával és 
anyaghasználattal készültek, volt közöttük növények terméseiből , nemezből , különféle papír 
anyagból készített mű is. 
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MŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT 
KÖBÁNYAI ÓVODÁK, 
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁK 
RÉSZÉRE 

Téma . .. Madarak és Fák Napja" 
----------~~ Ll_ 
Pályázat benyúJtási határideje: 
2018. május 10., 16:00 óra 

MŰVÉSZETI 
PÁLYÁZAT 
AJ AZ 1rodalml p:.1yt1Za1on kt'ib:tll'fi:11 analános-- és 

kozt!-ptskoLák dlákjnl Indulhatnak. 
A1at11tlj'ahMlg<l.~ttv,lffllll1Úp»f„n..,1,:.uotAt.~ 
rM!lf. 1o.klliOrltn!f..'-"'fP!D<lllmll't>tL ...... 1'•S.AAOltfm1jJ~ 
~~ma,,l nunUtciG,t fM•lMbtOl'llftt.'UIJfCl\-.ilWI) 
U;'lfafl.A•tletgo:cdlfffUlotllttC10•1't"""._..df~ .. ~IOfltntt 
"lfllrt~"9(~~bt..Apa,pnl~n,ombl0ft 
tfflU.tt.prM~tM••~•1~»......._~l!Nqll.&Mgm~1 
r.\otl.~•~tmK.A~,1~~ .... ~ 

B> A képzómOVészell pájy.\Z.alon k6~nva1 óvodak. attatános- és 
középlskolak Indulhatnak lnlézrnényenkénl 
1.p.1~RniM* ,.,...11t~NMtlft..~~es1ena..,.. 
lth."Hs:ofttll"*i..'"tla>. A. 1,$0,..frt~......,.,..,.,.,.).a1 .. ~~·INMttet.. 
~t.Ol!Obttl::lglll)r-fltt•rot,......~c50t..!ih60cnH.A~ 
~hlclbll'IXodllln~~-'J<lld'o~IM l „l~lp»fa:I>. 
~Ot«D V"l'!'""°"'.,...,..,_IMglO~i--.tt~•1~Tlllllenfl 
Ap.iti,;ISltJjffdtUpJl(~'ff~A~QqlOll\~Ol.'Uf( ~~a~...-..._ 

C> A 111m és fotópályázaton az .\ltaláoos lska.tk 5-8. osztályba J.iró 
dlák}al és a középlskolilsok Indulhatnak lntézményen~nL 
I\MyU'i'~és~~··ailllf'llot..&.dlgllll!>~ffDmln'lf 
rMQ-1.1..-...{h) ........ Aag!Ua~I ,....,... ila:tml 'alDI Cht"41"'*"'1 
ADl~.lnwhu'nlpllo.('91111XinU111l.~t1ilctilO&:IIN~•W\4..,• 
~pogii:nat,..,,~lllmll~~nm~r.co._:Jlf\. 
Ap,l~'*Jl,fflt9D'f&JJll'l'"IDlltwt.ca.'WfJI,~..,~,-«. 
~·1---cnlll'IIIWrfl.l~ .. UlmM""'lfel'*t.UC'lllalln..CdJ 
~OU.ftmUUWIOblflill'lalO~ 

A~al.a KD31ffl'lll"Cltf//4tDtllltl'l t01\1W~O!!ZUIYM1110Jm~ 
.S-1l.MDOll<'H..ll~XIQ. ~ .... pol(m .... lllld»dal. 

Apiilyam(h.oekdzsütt~ad.Afegobbp4ty.-mlvdi:~tarvv
J""31omban rb2'SOftk •..Madtnk ls.F4tikNapfa~k6btill'f~ rendt-zvtrl'(tn 

/{."\.. ................ ,.. i,,__ 

ltovflal!IOOefl 
KOblli,Qpc:ioar.-•• 

Pályázati felhívás 

A műveket zsűri bírálta el , tagjai között volt Agócs Zsolt képviselő úr a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. szakértő képviselője is, a zsűri elnökének Zsemlye Ildikó kőbányai szobrászművészt 
kértük fel. A zsűrizésben a Polgármesteri Hivatal dolgozói is részt vehettek, összesen 37 
lelkes zsűritag mondott véleményt a pályaművekről. 
A Kőbányai Gézengúz Óvoda, 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 Kőbányi Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai 
Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda és a Kőbányai Hárslevelű Óvoda óvodásainak 
pályaművei részesültek díjazásban. A versenyen részt vevő gyermekek, óvodák 
rajzeszközöket kaptak. 
A pályaműveket a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban rendezett 
kiállításon tekinthették meg a látogatók. 

OKLEVÉL 
Napvirág csoport 
tagjai 

·-· .~,, .M.vlatak és hl< Napja 20JB 
l.6bán)'ll~ttp.ity6t~ bMv\llCOll 
\ICVY~ ltt.hnlk:.wal l.b:rolt 11ümthulJc.u 

I. helyezést 

--X*I ..... 

A pályaművek és az oklevelek közül egy-egy 

. \ .. 
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Az alkotásokból a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban készült kiállítás 

A Madarak és Fák Napja akcióhoz kapcsolódva 2018. év végéig Kőbánya néhány érdekes 
közterületi fájához tájékoztató tábla kerül kihelyezésre. A táblán rövid tájékoztatás olvasható, 
a QR kód beolvasásával az érdeklődő a fafajtáról egy hosszabb ismertetést tud elérni. 
A felelős téli madáretetésre figyelemfelhívás céljából a már meglévő Óhegy parki és Mélytó 
parki madáretető mellett a Száva utcai parkba is kihelyezésre kerül egy nagy méretű 
madáretető és mindhárom helyszínen az etetők közelébe a téli madáretetést ismertető 

tájékoztató táblák is kerülnek. A táblák a lakosság számára adnak tájékoztatást a madaraknak 
adható eleségekről. A táblák arculati tervezése elkészült, a kivitelezésük folyamatban van. 
A madarak etetésében elsősorban a lakosság részvételére számítunk, de egy biztonsági eleség 
mennyiségről az önkormányzat a Mélytónál a horgász egyesület, a másik két parkban pedig a 
KÖKERT Kft. bevonásával gondoskodik. 

Tudo111ányos név 
Acer platanoides 'Globosum' 

Család Gömb juhar 
Saplndacan (Szappanfafflékl 

Rov1d Jellemzés 
GGmbfa. dfszfa, lltsorfa 

•• 
Példa egy fafajt ismertető táblára 
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·-• marhalaggyu 

• kenJN, klfi. zsemle 
• lc>loo 
·•rt 
• ropi 
•J1tttl lestUI ·•snr.u.kuty~ 
•idezesl füueu.ffl teper16 
•moma 
• paprbs SDlonN 
• tOS !lzaklnna 
•dmogyaó ........ 
•acnlwhc((ert6z:& ··-•alp,, ..... _ ... _ 
•nyers rm 
• JyYl!fSga~ léuU 

/U ETITTSEN KIVOL FONTOS A MADARAK 
[GESZ EVI ITATASA IS. 
Ltgjobb. hi múaty~ a~élet ha~ mert e:i.ekból 
konnvebbcn kf Jthet Ufdnl. ha megfagy a Ylz. 
Nagy fagyok t!leten kevehttOnlc hYH cl.é.rOI a wba. 
HN\g;tofva amakmegf~ 

Jo,abbi infonnioo: www.mww.b.hu/llll_madarei.tu html 

A téli madáretetésröl szóló tájékoztató tábla 
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7. ,,Színes Kőbánya" akció 

A Színes Kőbánya programban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szenntI iskolai közösségi szolgálat keretében - diákok önkéntes munkájával , a 
Városüzemeltetési Osztály szervezésében került sor október 15-én és 17-én a Kéknyelű utcai 
lakótelepen lévő parkok padjainak festésére. Az első napon az 53 db pad lecsiszolása és 
alapozása, a második napon Kőbánya jellegzetes színeire történő festése készült el. A diákok 
élvezték a munkát, amellyel hozzájárultak a lakótelep parkjainak színesebbé és szebbé 
tételéhez. A helyszínen mintegy 15 fő dolgozott összesen. 

A padok festése közben 

A padok festése közben 

8. Virágos Magyarország - országos verseny 

Az Önkormányzat 2018-ban is részt vett a Virágos Magyarország országos környezetszépítő 
versenyen, amelyben ez évben ismét díjat kapott az Önkormányzat. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség - a verseny fő szervezője - elismerését és Magyarország 
Legszebb Főteréért járó díjat adományozta Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 

Önkormányzatának az Újhegyi sétány kiemelkedő színvonalú fejlesztéséért és a felújítás 
minőségéért. 

A díjátadó ünnepséget Nagykőrös Önkormányzata rendezte meg, ahol Kőbánya 
képviseletében átvettem az elismerést. 
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A nagykőrösi díjátadó ünnepségen 
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OKLEVÉL 
MAGYARORSZ ÁG LEGSZEBB 

FŐTERE 

BUDAPEST X. KERÜLETE 

6t""":"' i:1. ....... ---

RÉSZÉRE 

2018 

Az elismerő oklevél 

A 2018. évi kerületszépítő akciók sikeresek voltak, hozzájárultak Kőbánya rendezettebbé, 
esztétikusabbá tételéhez, emellett a sok résztvevőt megmozgató események 
közösségformálása is jelentős volt. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a tájékoztató megtárgyalására. 

Budapest, 2018. december ,,~ · " 

Törvényességi szem2ontból ellenj egyzem: 

Dr. Sza Krisztián 
jegyző 
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