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KEDVES KŐBÁNYAIAK!

Egy kerület olyan, mint egy családi otthon ahol jó élni. Egy vezető – ahogy 

egy családfő - igyekszik a család minden tagjának, a kerület minden 

lakójának azt nyújtani, amire a leginkább szükségük van. Kőbánya élő város, 

amely modernizálódik, alkalmazkodik a világ változásaihoz, de közben 

híven őrzi értékeit, hagyományait. Biztonságot, kényelmet, szabadidős és 

kulturális programokat, színvonalas szolgáltatásokat nyújt mindenkinek, 

a legkisebbektől a legnagyobbakig. A közös otthonunkban kell legyen 

kedvelt kuckója, játszóhelye a kicsiknek, de találják meg közösségi tereiket az 

idősebbek is. Legyen hol pihenni és legyen hol mozogni  –  egyedül, vagy 

közösségben. Nincs nagyobb büszkeség, mint azt látni, hogy a kerületünkben 

élők szeretnek itt lakni, büszkék otthonukra és kötődnek Kőbányához. 

5 év munkáját összegzi ez a füzet. Eredményeink azt mutatják, hogy 

közös otthonunk folyamatosan épül, szépül, fejlődik, gazdagodik.                         

A 2014-es tervek mára kézzelfogható valósággá váltak. Kerületünk 

olyan otthon, ahol az itt élők nemcsak jól érzik magukat, de gyermekeik 

jövőjét is el tudják képzelni.

KÖSZÖNÖM, HOGY EGYÜTT DOLGOZHATUNK 
KŐBÁNYÁÉRT!
  

D. Kovács Róbert Antal

Kőbánya polgármestere

X. KERÜLET

Újhegy



A rend pártján A rend pártján 
JAVULÓ KÖZBIZTONSÁG
A biztonság felértékelődött az elmúlt években, nemcsak Kőbányán, 
hanem világszerte.

Ahhoz, hogy nyugodtan és magabiztosan mozogjunk a mindenna-
pokban, biztonságban kell tudnunk saját magunkat, szeretteinket, 
személyes értékeinket és a közös vagyont. A kerület vezetése min-
den rendelkezésére álló eszközzel óvja az itt élőket. 

VIGYÁZÓ SZEMEK
Kőbányán ma már 110-nél is több korszerű 
térfigyelő kamera vigyáz a rendre. Park-
jaink, ligeteink, sétányaink felújítása során 
automatikusan telepítünk közbiztonsági 
berendezést. A kamerahálózat üzemelteté-
sét és bővítését 2016-ban átvettük a rend-
őrségtől, közterület-felügyelőink a korábbi 
6 helyett ma már 8 munkaállomáson dol-
goznak. Emellett elkezdtük a napelemes 
kamerák telepítését: a Kertvárosba idén 6 
ilyen eszköz kerül ki, de az Óhegy park és a 
Sportliget védelmét is napelemes kamerák 
látják majd el. 

HÁZRÓL HÁZRA
A társasházi közösségek önkormányzati tá-
mogatással telepíthetnek kamerákat. Az első 
pályázatot 2013-ban írtuk ki, a közbiztonsági 
program népszerűsége folytatásra ösztönzött 
minket.  

A Nemzeti Közbiztonsági Tanács együttműködésével min-
taprogramot indítottunk a Kolozsvári és az Ónodi utca 
kereszteződésében Legyen Tered címmel. Építészeti 
eszközökkel – a kerítések, fák, bokrok magasságának meg-
határozásával – szorítjuk vissza a környéken a bűncselekmé-
nyek számát.  

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
24 ÓRÁBAN HÉTVÉGÉN IS

a Kőbánya 
Tűzvédelméért 
Közalapítványnak

társasházi 
lépcsőházfigyelő 
kamerákra

az Óhegy Polgárőr 
Egyesületnek

a Kőbánya 
Közbiztonságáért 
Közalapítványnak 

6
millió forint 

Több mint

15 millió forint 

8
munkaállomás

117
kamera

11.8
millió forint 

38
millió forint 
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MINDENNAPJAINK HÁZIRENDJE
Ahogy minden család mindennapjainak megvan a maga rendje, úgy 
Kőbányának is. Az összetartó közösség a hétköznapokban is figyel 
egymásra, tagjai tekintettel vannak a szomszédokra, a gyerekekre, 
az idősekre. Ez a nyugalom feltétele. 2015-ben gyermekeink, 
szüleink, nagyszüleink biztonsága érdekében rögzítettük a 
közösségi együttélés alapvető szabályait, amelyeket következetesen 
betartatunk.

„ÉN FELELŐS KŐBÁNYAI GAZDI VAGYOK” 
A kutya társ, a legjobb barát, a család tagja. Ám nem mindenkinek. 
A kőbányai kutyatartókkal, kutyaiskolákkal és civil szervezetekkel 
egyeztetve olyan rendet alakítottunk ki, amely mindannyiunk érdekeit 
figyelembe veszi és a kedvencek számára is megfelelő. Állatvédelmi 
járőrszolgálatunk az állatmentők közreműködésével ellenőrzi a 
kutyafuttatók állapotát, gondoskodnak az elhagyott kutyákról, cicákról 
és oktatási programokat is tartanak gyerekeknek a felelős állattartásról. 

A rend pártján 

ALKOHOLMENTESEN
A NYUGALOMÉRT
A legtöbb panasz a köztéri italozással sokszor 
együtt járó randalírozás, hangoskodás, 
rendbontás miatt volt. Az utcai italozás tiltásával 
eszközt adtunk közterület-felügyelőink kezébe a 
hatékony fellépéshez – több mint 1700 esetben 
éltek vele! 

FÜSTMENTESEN AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Nincs helye a dohányfüstnek gyerekeink közelében! Nemdohányzó 
területté nyilvánítottuk a nevelési, oktatási, szociális, egészségügyi, 
sport és kulturális intézmények, közhivatalok és azok telephelyei, 
valamint az egyházi épületek 10 méteres körzetét. 

A rend pártján 
LESZAKADÁS HELYETT
REHABILITÁCIÓ
Az önkormányzat feladatának tartja a 
rossz minőségű ingatlanok bontását, 
a szlömösödött lakókörnyezetek 
megszüntetését. A Noszlopy utca 15-17. 
szám alatti ingatlan szanálása 2015-ben 
megtörtént, a Bihari utca 8/C ingatlan 
kiürítése folyamatban van. 

A Hős utca 15. sem lesz többé Kőbánya 
szégyenfoltja. Az önkormányzat a 2,1 
milliárd forintos állami támogatás révén 
a lakások megvásárlásával, kisajátítással 
igyekszik megszerezni a rendkívül rossz 
állapotú épületegyüttes tulajdonjogát, 
hogy az ingatlan elbontásával felszámolja 
a közbiztonságot és a városképet is 
jelentősen rontó állapotot.

a Noszlopy utcai 
feladatokra

a Hős utca 
rehabilitációjára

55
millió forint 

859
millió forint 
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SIMA ÚTON, BIZTONSÁGOSAN
Útjaink, utcáink olyanok, akár egy élő szervezet érrendszere. Van, 
ahol csillapítani kell a sebességet és van, ahol segíteni a haladást – 
kátyúk nélkül. A belső utak felújítása, az új lámpás kereszteződések 
kialakítása, az új csökkentett sebességű övezetek kijelölése és a 
sebességcsillapító elemek elhelyezése az autósok és a gyalogosok, 
de a helyi lakók érdekeit is szolgálja. 

azaz 147 ezer
négyzetméter út
épült és újult meg
1,8 milliárd forintból!

A rend pártján 

MEGÚJULT
TERÜLETEK

Csaknem

15
kilométer 

2014: 100 207 000 Ft

2015: 140 668 000 Ft

2016: 266 055 000 Ft

2017: 178 141 000 Ft

2018: 490 481 000 Ft

2019: 596 600 000 Ft

Útfelújítás 
és útépítés:

• Bánya utca 
• Farkasalma utca
• Gyakorló utcai 

lakótelep belső útjai 

• Gyalog utca
• Harmat köz
• Kápolna utca
• Kistorony park

• Lavotta utcai 
lakótelep belső útjai

• Medveszőlő utca
• Ökrös utca

• Újhegyi lakótelep 
belső útjai 

• Sellő utca
• Somfa köz

• Szárnyas utca 
• Száva utca
• Szegély utca

A rend pártján 
A LÉPÉS BIZTONSÁGA
Gyalog, babakocsival és kerekesszékkel 
is biztonságosan, akadálymentesen 
haladni Kőbánya minden részén – ez az 
a cél, amelyért minden évben tettünk. 
Az akadálymentes, felújított járdák, a 
balesetveszélyes lépcsők felújítása és 
az új gyalogosátkelők is a biztonságot 
szolgálják.  

TÖBB FÉNYT
Esti séta, vagy futás? A kőbányaiak komfort- és 
biztonságérzetét növeli a jobb közvilágítás. Évről-évre 
folytattuk a fejlesztéseket.  

KORSZERŰ PÁLYÁN
A kerület megújításából nem maradhat ki a tömegközlekedés sem!  Megkezdődött 
az M3-as metró felújítása, a 3-as villamos vonalán pedig az ultramodern CAF 
villamosok járnak. Tágasak, világosak, babakocsival, kerekesszékkel is könnyű 
rájuk felszállni. A felújított sínpályák füves borítása pedig csillapítja a zajt és 
csökkenti a port. 

Az 1-es villamos vonalán is korszerűbb a közlekedés – a megállóhelyek után a 
pálya is megújult. 

Megépült a zajvédő fal a Jászberényi úti felüljáró és a kőbányai 
határerdő között, így az elővárosi vonatforgalom jóval kevésbé 
zavarja a környék lakóit.

járda- és baleset-
veszélyes lépcsők 
felújítására

297
millió forint 

közvilágítás 
fejlesztésére!

Több mint

96 millió forint 
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A rend pártján A rend pártján 
A KŐBÁNYAIAK ÉRDEKE, KÉNYELME AZ ELSŐ
A PARKOLÁSI REND KIALAKÍTÁSÁNÁL
Több mint 500 új parkolóhely segíti az autós közlekedést Kőbányán 2014 óta. Kiter-
jesztettük a kerületi fizetős parkolási övezeteket – a helyi lakók érdekében, számuk-
ra természetesen díjmentesen! 

Felújított és új parkolóhelyek: 
• Újhegyi lakótelepen 220 parkolóhely kapott új aszfaltburkolatot
• új, 220 autónak helyet biztosító zárt parkoló épült a Gergely bányánál
• a Somfa közben, a Vaskő utcában és a Zágrábi utcában több mint 200 új parkolóhely 
• a Vásárló utcában térkővel borított, enyhébb lejtésű parkolófelületet alakítottunk ki 

és megoldottuk a vízelvezetési problémát is 
• a Harmat utcában, a Kápolna téri iskolánál és a Gyakorló utcában is új parkolóhe-

lyek épültek. 

ŐRSZOLGÁLAT A KÜLTERÜLETEKEN,
PARKOKBAN IS
Parkjaink biztonságát és tisztaságát vigyázzák parkőreink. A kerület 
külterületeire pedig a mezőőrök figyelnek – az önkormányzat támo-
gatása révén ma már egy drónnal is dolgozhatnak.  Munkájukkal a 
kábelégetést, falopást, illegális szemét- és építésitörmelék-lerakást 
szorítják vissza.

ŐK MINKET SZOLGÁLNAK,
MI ŐKET SEGÍTJÜK
A közbiztonság fenntartása közügy és 
közös ügy, amelyben egyenruhások és 
civilek egyaránt számíthatnak ránk. A köz-
terület-felügyelők számát növeltük, ma 
már 50-en, 3 műszakban, a hétvégéken is 
dolgoznak. 2017-ben felújított, korszerű új 
telephelyet kaptak. 

A közterület-felügyelőknek és mezőőrök-
nek autókat, a rendőröknek pedig csa-
patszállító kisbuszt is adományoztunk, 
emellett digitális fényképezőgépekkel és 
egyéb technikai eszközökkel is segítettük 
a munkájukat. A rendőrök albérleti támo-
gatását megtartottuk és kiterjesztettük a 
tűzoltókra is. 

Az Újhegyi lakótelepen az önkormányzat segítségével nyílt új rendőrségi iroda és a kőbányai 
Rendőrség 19 tagjának nyújtunk albérleti támogatást. 

A helyi polgárőrség létszáma nőtt, a szervezet a közreműködésünkkel újult meg. A polgárőrök 
kedvezményesen bérelnek önkormányzati ingatlanokat. Az Óhegy Polgárőr Egyesület szék-
helyének korszerűsítéséhez külön is hozzájárultunk. 

2018-ban első alkalommal adtuk át az Év tűzoltója-díjat. A helyi parancsnokság munkatársai 
rendszeresen segítenek az önkormányzati rendezvények biztonságos rendezésében.  

ELŐZZÜK MEG A BAJT!
A kőbányai rendőrkapitányság nyugdíjas 
fórumokon hívja fel a figyelmet a lehetsé-
ges veszélyekre és rendszeresen látogatják 
az iskolákat is.

a Rákosmenti 
Mezei
Őrszolgálatnak

Több
mint

74
millió forint 
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AZ ÚJJÁVARÁZSOLT LIGET
A kőbányai családok minden tagjának sokféle élményt adó, egyedi han-
gulatú a kerületiek népszerű találkozási pontja, az Óhegy park. Önerőből 
újítjuk meg. 

HAGYOMÁNYOK – 
JÁTSZVA
A Kőbánya hagyományait 
idéző egyedi játszóterek ki-
építésével kezdtük meg az 
Óhegy park felújítását. A legki-
sebbektől a legnagyobbakig, 
a sportolóktól a pihenni vá-
gyókig – minden korosztályra 
gondolunk. A tanösvény pe-
dig kerületünk helytörténeti 
múltján vezet majd végig, 
megismertetve gyerekeinkkel 
tágabb otthonuk növény- és 
állatvilágát. 

A fejlesztések pártján A fejlesztések pártján 
OKOS GAZDÁLKODÁS 
Valamennyien osztunk-szorzunk, mielőtt nekilátunk otthonunk felújí-
tásának. Ugyanígy teszünk mi is, amikor összeállítjuk Kőbánya költ-
ségvetését. Osztunk-szorzunk, hogy legyen miből csinosítani közös 
otthonunkat. Az elmúlt 5 évben folytattuk a 2010-ben megkezdett, 
átgondolt gazdálkodást, így évről évre többet áldozhattunk a kö-
zösségi vagyon gyarapítására. Idén már 10 milliárd forintból csino-
síthatjuk tágabb otthonunkat. Ez rekordösszegnek számít Kőbánya 
történetében.

MOZGÁSBAN!
Parkour pálya, műfüves focipá- 
lya, gördeszka pálya, ping-pong 
asztalok és kosárpalánkok, Teq- 
ball asztal – folyamatosan bővít- 
jük a sportolási lehetőségeket 
a parkban. A petang- és tollas- 
labda pálya, valamint a kültéri 
fitneszeszközök az idősebbeket 
is várják majd. 

ÚJHEGYI KORZÓNK -
„MAGYARORSZÁG
LEGSZEBB FŐTERE”
Az Újhegyi sétány megújításához mélyen a 
zsebünkbe kellett nyúlnunk, de 40 év eltel-
tével a környék megérdemelt egy nagyge-
nerált. Kőbánya 21. századi színvonalú kor-
zóval gazdagodott. A sétány trendi hely lett, 
ahol a babakocsival, kerekesszékkel vagy 
járóbottal sétálók sem ütköznek már aka-
dályokba. A színvonalas munkát „Magyar-
ország legszebb főtere” díjjal jutalmazta a 
Virágos Magyarország zsűrije. 

A FŐUTCA – A KÖZPONT
Az Újhegyi korzó olyan, akár otthonunk nappalija, ahol 
a nagycsalád összegyűl. A kicsiknek van hely játszani, 
a fitneszeszközök pedig a nagyokat is megmozgatják. 

Az új piactér és a megújult közösségi ház a bevásárlási 
lehetőségekkel és kulturális programokkal teszi teljessé 
a 20 ezres lélekszámú városrész mindennapjait. 

A KÖZÖS
PONT
A sétány revitalizá-
cióját a víz nyugal-
ma és közösség-
formáló ereje hatja 
át. Szökőkút, pára-
kapu, vízlépcső – a 
nyári nagy meleg-
ben is jó összefutni 
a barátokkal a meg-
újult korzón. 

az Óhegy park
fejlesztésére!

Több mint

710 millió forint 

az Újhegyi sétány 
és környezete
megújítására!

Több mint

2 milliárd forint 

12

13



SZÉGYENFOLT
HELYETT PARK!
A Liget tér parkosításával Kőbánya „táj-
sebét” orvosoltuk. A kerület „kapuja” ma 
már zöldell, az új közösségi tér biztonsá-
gáról közvilágítás és kamerák gondos-
kodnak.  

MÉLTÓ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK MINDENKINEK!
A családok életminőségének javítása érdekében 1,2 milliárd forintos 
pályázati és saját forrásból megújult a Pongrác-telep. A 20 társasház, 
74 szociális bérlakás és a közintézmények (óvoda és bölcsőde) mel-
lett a közterületek sem maradtak ki a munkából. Járdákat és parko-
lókat építettünk újjá, térfigyelő kamarákat helyeztünk ki, a játszótér 
és a sportpálya pedig a mozgás lehetőségét nyújtja az ott lakóknak. 

Habár nem önkormányzati feladat, a MÁV-lakótelepen élő 250 csa-
lád helyzetének rendezéséért is minden követ megmozgattunk. 
Többéves, kilátástalannak tűnő küzdelem után lett a kerület tulaj-
dona a telep, így megkezdődhetett az ingatlanok jogi helyzetének 
rendezése.

FEJLŐDŐ VÁROSNAK
MODERN VÁROSHÁZA
Az örökséget megőrizve, az eredeti álla-
potának megfelelően építettük át és újí-
tottuk fel a Kőbányai Polgármesteri Hiva-
talt. Hőszigeteléssel, nyílászárócserével és 
hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésével a 
felére csökkentettük a téli fűtésszámlát. 

MEGÚJULT, AKADÁLY-
MENTES HÁZASSÁG-
KÖTŐ TEREM
A házasságkötő terem a Kőrösi Kulturális 
Központban kapott helyett, hogy a meg-
újult helyiséget immár akadálymentesen 
közelíthessék meg az életüket egybekötő 
párok és hozzátartozóik. 

NYITOTT KAPUK
2018 szeptemberében, a Kulturális Örökség Napja elnevezésű rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódóan kalauzoltuk végig az érdeklődőket a felújított Polgármesteri 
Hivatalban. A műemlék épület új különlegessége a fedett átrium, amely nem- 
csak koncertek, de esküvők kedvelt helyszínéül is szolgál.

A fejlesztések pártján A fejlesztések pártján 
14

15



A fejlesztések pártján A fejlesztések pártján 
KORSZERŰ ÜGYINTÉZÉS
A modernizáció mellett óvjuk Kőbánya régi arculatát. Helyi védettséget élvező épületet újí-
tottunk fel, és toldottuk meg azt modern szárnnyal, amikor kialakítottuk az Önkormányzat új 
ügyfélközpontját az Állomás utca 26-ban. A Budapest Építészeti Nívódíját kiérdemlő akadály-
mentes létesítményt pelenkázóval és játszósarokkal tettük komfortossá. 

54 dolgozó áll a kerület lakóinak rendelkezésére ügyfélhívó-rendszerrel. A kisgyermekes 
családok ügyintézését játszósarok könnyíti. Az ügyintézési pontot a mozgásukban korlátozottak 
érdekében teljes mértékben akadálymentesítettük. 

OKOS VÁROS 
Folyamatosan bővítjük a közterületi in-
gyen wifi rendszert, amelyet több mint 
500 felhasználó használhat egyszerre. 
Okos telefonnal vagy laptoppal a Szent 
László téren, az Újhegyi sétányon, a Kőrösi 
Csoma sétányon, a Kékvirág parkban és 
az önkormányzati szolgáltató központok-
ban is elérhető az ingyenes internet.

ARANYKORRAL NYITOTT 
Régi adósságot rendeztünk a helyi iden-
titásunkat erősítő és a helyiek által össze-
adott Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 
méltó elhelyezésével. A Kőbánya párat-
lanul gazdag múltját bemutató patinás 
polgári ház kiállítóterei akadálymentesen 
bejárhatóak. 

KÖZÖSSÉGI
TALÁLKOZÁSI
PONT 
Régi terv vált valóra a Bárka 1000 négy-
zetméteres füves udvarán: szabadtéri 
sütögetésre, grillezésre alkalmas helyeket 
alakítottunk ki lakossági kezdeményezés-
re. Családi és baráti programokhoz, de 
munkahelyi csapatépítésre is alkalmas a 
rét, amelyen WC és ivóvíz is várja az alkal-
mi használókat. 
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Kőbánya gazdasága folyamatosan izmosodik, amit fejlesztési 
forrásaink gyarapodása is igazol. Önkormányzati  beruházása-
inkhoz az állam és a vállalkozások is hozzáteszik a magukét. 

CÉLPONTBAN
Kőbányán épült meg a főváros egyetlen 50 méteres fedett lőtere is: 
a Fehér úti pálya ráadásul néhány egyszerű átalakítással valamennyi 
jelentősebb versenyszám lebonyolítására alkalmas.  

NEMZETKÖZI PÁLYÁN 
A KOSARASOK
200 millió forintos önrésszel a 
Kőbányai Diákok Sportegyesü-
letével összefogva felépült Kő-
bánya új kosárlabdacsarnoka a 
Harmat Általános Iskola udva-
rán. A Darázsfészek országos 
versenyek lebonyolítására is al-
kalmas, a Zsíros Tibor Kosárlab-
da Akadémia utánpótlás-nevelé-
sének és testnevelési óráknak is 
helyet ad.

FEJLESZTŐKÖZPONT
A Bosch Csoport hosszú távra kötelezte el 
magát Kőbányán. A német elektronikai nagy-
vállalat nálunk építette fel európai részlegé-
nek második legnagyobb fejlesztőközpont-
ját, amelyet önvezető járművek tesztelésére 
használatos pálya kialakításával bővít. 

DUÁLIS
KÉPZÉS
Középiskolásokat 
és saját dolgozóit 
is képzi kerületünk-
ben nyitott tanmű-
helyében a Conti-
nental Automotive 
Hungary. A világ 
egyik vezető au-
tóipari beszállítója 
elektrotechnikuso-
kat segít piacképes 
tudáshoz. ÚJ ÜZEM

A Ceva-Phylaxia vakcinagyár-
tó üzemet avatott Kőbányán. 
A globális cég állategészség-
ügyi készítményeket fejleszt 
és gyárt. 

ÚJ TESZTLABOR
A Xellia Gyógyszerve-
gyészeti Kft. Kőbányán 
építette fel új ható-
anyag-tesztelő laborató-
riumát, javítva a foglal-
koztatást a kerületben. 
A dán gyógyszergyártó 
súlyos, illetve életveszé-
lyes fertőzések kezelé-
sére használt szerek fej-
lesztésére szakosodott. 

KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT 
A ROZSDAÖVEZET HELYÉN
Nálunk készülnek az Operaház darabjai. A dalszínház műhelyháza 
Kőbányán talált otthonra a MÁV egykori Északi Járműjavítójában. 
Az Eiffel-csarnokban próbaszínpadok és zeneterem is helyet kap. 
Nem marad üresen a Járműjavító másik emblematikus épülete,   
a Diesel-csarnok sem, amely a Kormány döntése alapján a jövőben 
a Közlekedési Múzeum otthonául szolgál.

A fejlesztések pártján A fejlesztések pártján 
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NAGYCSALÁDOS KÁRTYA
20 – 100 százalékos kedvezmények
• sport és kulturális programokra,
• sószoba és játszóház használatára,
• uszodabelépőre,
• felvételi előkészítő tanfolyamokra. 

2014 ÓTA ÚJABB 67 CSALÁD VÁLTOTTA 
KI A NAGYCSALÁDOS KÁRTYÁT!

Ingyenes és kedvezményes védőoltások-
kal óvjuk gyermekeink egészségét – 
bővítettük a támogatott oltások körét!

• HPV ellen 13 éves lány
  és fiúgyermekeknek is
• fertőző agyhártyagyulladás és szepszis
  ellen 10 éves kortól  
• rotavírus ellen újszülötteknek 
• influenza ellen

TÖBB MINT 1600 ÚJSZÜLÖTT
ÉS FIATAL KAMASZ JUTOTT
TÉRÍTÉSMENTES OLTÁSOKHOZ! 

IRÁNY A TÁBOR!
A nyári vakációban kedvezményes és díj-
mentes napközis táborokat szervezünk.     
A gyerekeket várja az önkormányzat telje-
sen megújult balatoni üdülője is. 

TÖBB MINT 2600-AN VEHETTEK RÉSZT 
INGYEN VAGY KEDVEZMÉNYESEN A 
NAPKÖZIS TÁBOROKBAN! 
CSAKNEM 4 EZER GYERMEK NYARALT 
A BALATONLELLEI TÁBORBAN!

BABAKELENGYÉVEL 
KÖSZÖNTJÜK A KŐBÁNYAI 
ÚJSZÜLÖTTEKET
30 ezer forint értékű csomaggal segítjük 
a családokat. 

2017 ÓTA 746 ÚJSZÜLÖTT
KAPOTT BABACSOMAGOT!

BÖLCSŐDÉSEK, ÓVODÁK 
TISZTASÁGI CSOMAGJA
Az önkormányzat egyedülálló támogatá-
sának köszönhetően a kőbányai szülők-
nek nem otthonról kell vinni a papír zseb-
kendőt, fogkrémet, WC papírt. 2017 óta ez 
több mint 34 millió forint megtakarítást 
jelent a kőbányai családoknak!

A családosok pártján A családosok pártján 
Óvni gyerekeinket, segíteni szüleinket, nagyszüleinket, támogatni a 
rászorulókat. Ezek a gondoskodó város, Kőbánya alapelvei.

NAGY CSALÁDUNK MINDEN TAGJA SZÁMÍTHAT RÁNK!

Kőbánya egyik legnagyobb értéke az időseket, a gyermekeket és a 
rászorulókat oltalmazó szociális védőháló, amelybe újabb szolgálta-
tásokat szőttünk.

2017 szeptembere óta az újszülöttek családjai az egyszeri anyagi tá-
mogatás mellett ajándékcsomagot is igényelhetnek az önkormány-
zattól. A babakelengyébe a partedli és a cumisüvegtartó mellé maci 
is került. A csecsemőknek ingyen jár a hányást és hasmenést okozó 
rotavírus elleni oltás.

A tízévesek ugyancsak térítésmentesen kapják meg a fertőző agy-
hártyagyulladás és szepszis ellenszerét. Nálunk a HPV elleni vakci-
nát a 13 éves fiúk is igényelhetik.

Az 5 ezer forintos iskolakezdési támogatás minden kőbányai diák-
nak jár. A jól tanuló rászoruló diákokat az önkormányzat havi ösztön-
díjjal támogatja, az általános iskolások havi 5 ezer, a középiskolások 
pedig havi 10 ezer forintot kapnak.
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KÖNNYEBB ISKOLATÁSKA
Akerületben élő minden általános és középiskolás családja 5 ezer 
forintos támogatást kap gyermekenként az iskolakezdéshez.

5 ÉV ALATT TÖBB MINT 25 EZER GYERMEK
ISKOLAKEZDÉSÉT KÖNNYÍTETTÜK MEG,
AMI 146,8 MILLIÓ FORINT SEGÍTSÉGET
JELENTETT A CSALÁDOKNAK!

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD!
A hátrányos helyzetű diákokat az általános és a középiskolában is ösztöndíjprogram-
mal segítjük, az egyetemisták a Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázhatnak.  

644 ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁK, 350 EGYETEMISTA
TANULHAT ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJJAL! 

A BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK
GYERMEKEINK SZÁMÁRA
A MÁSODIK OTTHONT JELENTIK – 
FELÚJÍTJUK, KORSZERŰSÍTJÜK,
BIZTONSÁGOSABBÁ ÉS BARÁTSÁGOSSÁ 
TESSZÜK ŐKET.

Modern konyhákat alakítunk ki intézménye-
inkben, amelyek glutén-, laktóz- vagy más 
ételintoleranciával illetve ételallergiával élő 
gyerekek étkeztetését is meg tudják oldani. 

AZ ÉTKEZÉS NEM LUXUS
A rászorulókat év közben étkezési támogatással segítjük, a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek pedig szünidőben is jár az ingyenes étkezés. 

TÖBB MINT 16 EZER BÖLCSŐDÉS, ÓVODÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 
ÉS KÖZÉPISKOLÁS GYERMEK JUTOTT TÉRÍTÉSMENTES VAGY 
KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSHEZ! TÖBB MINT 4500 GYERMEKNEK 
SZÜNIDŐBEN IS JÁRT AZ INGYENES ÉTKEZÉS! 

A családosok pártján A családosok pártján

bölcsődék, óvodák
felújítására, korszerűsítésére!

Több mint

1,5 milliárd forint 

iskolák korszerűsítésére, 
felújítására

945
millió forint 
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A JÁTSZÓTEREK, DÜHÖNGŐK
A GYEREKEK, FIATALOK,
CSALÁDOK KÖZÖSSÉGI
ÉLETÉNEK TEREI. 

Az önkormányzat új burkolatokkal, új ját-
szóeszközök telepítésével, több sportolási 
lehetőséggel és a környezet zöldítésével 
járul hozzá ahhoz, hogy minden adott 
legyen az örömteli mozgáshoz, játékhoz. 

JÁTÉK – KORHATÁR NÉLKÜL
A felnőttekről sem feledkeztünk el: biztonságos fitnesz- 
eszközök, street workout pályák várják a mozogni 
vágyókat. 

A családosok pártján A családosok pártján

épült, illetve újult meg 400 millió 
forintból!

12 játszótér

és  5 dühöngő 

épült több mint 
85 millió forintból

6
felnőtt
játszótér 

5
street
workout
pálya
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A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 297-EN JUTOTTAK 
TÜZIFÁHOZ!

TÖBB MINT 57 MILLIÓ FORINTOT SZÁNTUNK 
RÁSZORULÓK KARÁCSONYI CSOMAGJAIRA! 

EGY ERŐS KÖZÖSSÉG MINDEN TAGJÁRA FIGYEL!
Vissza nem térítendő támogatással segítjük a társasházak fejlesztését, felújítását, illetve ener-
giahatékonysági beruházásaikat!

Nem feledkezünk el elesett, rászoruló embertársainkról sem! Lakhatási támogatással, tüzifá-
val, tartós élelmiszer csomagokkal segítjük őket. 162 önkormányzati bérlakást újítottunk fel, 
13 fedél nélküli számára biztosítottunk 10 szociális bérlakást. A Baptista Szeretetszolgálattal 
együttműködve hoztuk létre a naponta 4-500 adag meleg ételt felszolgáló ingyenkonyhát 
és kibővített szolgáltató központot. 

KÖNNYEBB ÜGYINTÉZÉS,
EGYSZERŰBB MINDENNAPOK
Modern környezetben, jól megközelíthető helyszínen 
várja az ügyfeleket a kerületi kormányhivatal, amely a  
Balusztrád irodaházba költözése után új külsőt is kapott. 
A korábbi bérelt épületek felszabadulásával olcsóbb lett 
a működése is. 

Kihelyezett, akadálymentes
önkormányzati ügyfélszolgálat
nyílt az Újhegyi lakótelepen. 

Kőbánya és az ál-
lam együttműkö-
désével valósult 
meg a Havas Ig-
nác utcában Bu-
dapest legszebb 
kormányablaka, az 
épület miliője és 
az itt nyújtott szol-
gáltatások képesek 
megváltoztatni a 
bürokráciáról alko-
tott negatív képet.

A családosok pártján A családosok pártján

társasházak 
felújítására, 
fejlesztésére!

energia-
hatékonysági
beruházásokra!

369
millió forint 

252
millió forint 

támogatást 
adtunk lakha-
tásra, illetve 
lakhatáshoz 
kapcsolódó 
hátralék 
csökkentésére

463
millió forint 
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A BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE
A LEGJOBB NÉPEGÉSZSÉG-
ÜGYI PROGRAM!
A 2016-ban elfogadott, négy évre szóló 
Egészségterv részeként ingyenes szűrő-
vizsgálatokat szerveztünk a daganatos, 
valamint a szív- és érrendszeri betegsé-
gek korai felismeréséért, a szenvedélybe-
tegségek kockázatairól pedig felvilágosító 
kampányt indítottunk a fiataloknak.

A velünk együttműködő orvosoknak, 
szakembereknek köszönhetően Kőbánya 
népegészségügyi mutatói javultak. Az ön-
kormányzat ma már anyagi hozzájárulást 
is nyújt az egészség megőrzését szolgáló 
kezelések, eszközök megvásárlásához.

A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ
ÖSSZEG AKÁR A KÖLTSÉGEK
90%-ÁT IS FEDEZHETI. 

Az egészség pártján Az egészség pártján

segítettük a rendelők fenntartását!

járultunk hozzá az eszközbeszerzésekhez! 

Több mint

650 millió forinttal

Csaknem

74 millió forinttal
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2014: 1 334 000  Ft

2015: 3 158 000 Ft

2016: 4 080 000 Ft

2017: 4 682 000 Ft

2018: 5 084 000 Ft

2019: 6 000 000 Ft

2014: 11 300 000  Ft

2015: 15 850 000 Ft

2016: 49 466 000 Ft

2017: 63 503 000 Ft

2018: 62 596 000 Ft

2019: 60 000 000 Ft

A minőségi közszolgáltatáshoz hozzá-
tartozik az orvosi eszközök cseréje és a 
rendelők felújítása is. 2016-ra valamennyi 
fogorvosi rendelő modern kezelőegysé-
get és széket kapott.

A háziorvosi rendelőket 2010 óta tervsze- 
rűen korszerűsítjük, az elmúlt években a 
Salgótarjáni úti, Zsivaj utcai, a Kerepesi úti 
és a Pongrác utcai rendelőket építettük 
újjá. 

Továbbra is gondoskodunk a tartós betegekről, akik 
nem tudják önmagukat ellátni, az ápolási támogatásra 
jogosultak körét bővítettük. 

Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati egészségügyi 
eszközök és szolgáltatások költségeihez támogatást 
nyújtunk. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház szakorvosi ren-
delőintézetének megépítésével az állam 
évtizedes adósságot rendez Kőbánya 
vezetőinek közbenjárásával. A környék 
megnövekvő forgalmát az önkormányzat 
új parkolóhelyek kialakításával enyhíti. 

Méltóbb elhelyezést kapott a Védőnői
Szolgálat a Kőrösi Csoma Sándor úton.

KIEMELT DICSÉRETET KAPOTT
A BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA 
2018 PÁLYÁZATON A GYAKORLÓ 
UTCAI LAKÓTELEP ÉS A KIRÁLYDOMB 
LAKOSSÁGÁT ELLÁTÓ ÚJ, SAJÁT 
ERŐBŐL ÉPÍTETT KEREPESI ÚTI 
HÁZIORVOSI RENDELŐ

Az egészség pártján

Több mint

1 milliárd forintot 
fordítottunk

orvosi rendelők felújítására!

gyógyszerkiadások 
viselésének 
támogatására

ápolási támogatásra

262,7
millió forint 

24
millió forint 

Az egészség pártján

egészségügyi és 
gyógyászati segéd-
eszköz támogatásra

53
millió forint 

30

31



Az idősek testi- és lelki egész-
ségének megőrzésére kiemelt 
figyelmet fordítunk. 2014-ben 
szerveztük meg első alka-
lommal a Senior Olimpiát. Az 
azóta is nagy népszerűség-
nek örvendő rendezvénynek 
évről évre a Kocsis Sándor 
Sportközpont ad helyet.

A kőbányai nyugdíjasok jelképes össze-
gért – 5 ezer forintért – regenerálódhat-
nak az önkormányzat támogatásával a 
kerület balatoni üdülőjében.     

Időseink számára a házi segítségnyújtás 
a napi tevékenységek elvégzésében, ét-
kezésben, vagy ügyintézésben is támo-
gatást jelent. 

A forgalmas közintézményekben, sportlé-
tesítményekben, irodaházakban defibrillá-
torokat telepítettünk.

Ma már közel húsz helyen található újra-
élesztő készülék Kőbányán. Ha valakinek 
hirtelen áll meg a szíve, az eszköz szak-
szerű használata jelentősen javítja a túl-
élés esélyét.

Az egészség pártjánAz egészség pártján

Szociális taxi szol-
gáltatás jár min-
den kőbányai rá-
szorulónak.
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SPORT – EGYÜTT
MOZDULUNK!
A kőbányaiak is maguk döntik el, hogy 
az egészség megőrzésében szánnak-e 
szerepet a sportnak. De a feltételek meg-
teremtéséért és az egészséges életforma 
népszerűsítéséért egy közösség válasz-
tott vezetői is felelősek. Az önkormányzat 
2016-ban jóváhagyott sportkoncepciójá-
ban ezért is hangsúlyoztuk, hogy a sza-
badidő aktív eltöltésének ösztönzésével 
a betegségek megelőzéséhez járulunk 
hozzá.

ÓVODÁS SPORTNAPOK, DIÁKOLIMPIA
ÉS SENIOR OLIMPIA.

Az önkormányzat sportlétesítményeit működtető 
Kocsis Sándor Sportközpont minden korosztálynak 
szervez versenyeket, vetélkedőket mozgás népszerű-
sítésére.  Sporttelepeinket, uszodánkat 2010 óta évről 
évre többen látogatják, ami meglátszik a kerület nép- 
egészségügyi mutatóin is. Ligeteinkben 14 szabadtéri 
fitnesz- és kondipark van már. A népesség arányához 
mérten ez kimagasló szám a fővárosi kerületek között. 

10.500 ÓVODÁS MOZDULT EGYÜTT A SPORTNAPOKON!

A Budapesti Nagy Sportágválasztó rendezvénysorozat a családoknak és a fiata-
loknak csinál kedvet a rendszeres mozgáshoz. 2018 szeptemberében 95 sport-
ág mutatkozott be egy időben a kőbányai Merkapt Sportközpontban, amivel a 
rendezvénysorozat bekerült a Magyar Rekordok jegyzékébe. 

A Mozdulj Kőbánya! elnevezésű rendez-
vénysorozattal egész évben átmozgatjuk 
a kőbányaiakat. 2018-tól megújítottuk a 
kínálatot, hogy a téli és a nyári sportok 
kedvelői egyaránt találjanak maguknak 
alkalmat a közösségi élményszerzésre. A 
résztvevők számának folyamatos emel-
kedése azt jelzi, hogy jó úton indultunk el.

2016 óta közel 13 ezren vettek részt a 
Mozdulj Kőbánya rendezvénysorozaton!

A sport pártjánA sport pártján
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ÓHEGY PARKI
FUTÓKÖR
Az Óhegy parkban kialakí-
tott futókör 2014 óta egyike 
lett Budapest legnépszerűbb 
futópályáinak, ahol szülők és 
gyermekek együtt mozog-
hatnak.

A park futóközössége a szer-
vezésben is aktív. Évente hir-
detnek rekordkísérletet azzal 
a céllal, hogy a résztvevők mi-
nél több kilométert tegyenek 
meg 2 óra alatt.

2019-BEN AZ 545 
INDULÓ CSÚCSOT 
ÁLLÍTOTT BE, ÖSSZESEN 
5444 KILOMÉTERT 
TELJESÍTETTEK. 

Az Újhegyi lakótelep „tüdejét”, a 22 hektáros Sportligetet a kőbánya-
iak javaslatainak figyelembe vételével újítjuk meg. A különféle labda-
játékokhoz szükséges pályákat már átadtuk.

A második szakaszban a nagyvárosokban divatos sportágak pályáit 
építjük meg. Kőbánya legnagyobb szabadidőparkja modern kiszol-
gáló épületet és új játszóteret is kap.

A sport pártjánA sport pártján

az Óhegy parki futókör kialakítására!68,5
millió forint 

Több mint

400 millió forintot 
fordítottunk

a Sportliget felújítására!
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Kerületünk múltja egyedi lehetőséget 
kínál a mozgásra. Az egykori kőbányák 
után 30 kilométer hosszúságú pincerend-
szer maradt. A járatok jól jöttek a boros-
gazdáknak, majd a Dreher Sörgyárnak. 
Ma pedig jól jönnek azoknak, akik sze-
retnek különleges helyszínen futni vagy 
biciklizni.

NEM FELEDKEZÜNK
MEG HIVATÁSOS
SPORTOLÓINKRÓL
SEM.

A Zsíros Tibor Kosárlabda 
Akadémiát működtető 
sportegyesülettel ösz-
szefogva új kosárlabda 
csarnokot építtettünk a 
Harmat utcai Általános 
Iskolában.

A létesítmény tanítási időben tornate-
remként szolgál. Az igazolt kosárlabdá-
zók száma megduplázódott Kőbányán 
az utánpótlás-nevelő központ sikereinek 
köszönhetően. A 2018-ban nemzeti rang-
ra emelt akadémia kinőtte a 2014-ben 
felavatott csarnokát, amely szintén az 
Európa-bajnok mesteredző nevét viseli.

A sport pártjánA sport pártján
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2 éves faültetési programot indítottunk 
50 millió forintból, ilyen mennyiségű fa 
telepítésére Kőbányán 25 éve nem volt 
példa. A legtöbb fát a Lavotta-sétány 
mellett ültettük el, de új csemeték jutottak 
a Balkán utca, Gyakorló utca, Harmat utca, 
Endre utca és Füzér utca zöldsávjaiba is. A 
Kis-Pongrác beruházás során 28 utcába 
600 új csemete került a kivágásra ítélt fák 
helyére. 

A GERGELY BÁNYA 
MÁR NEM
SZÉGYENFOLT! 
Részben a fővárosi önkormányzat 
támogatásával helyreállítottuk a 
25 hektáros területet, a zöldítés 
részeként fákkal ültettük be. Juhar, 
platán, nyírfák, fenyők, valamint 
orgona és fagyal-cserjék otthona 
lett az egykori hulladéklerakó. 
A terület környezetvédelmi 
rendezése is folyamatban van. 

Megújultak a Száva-
park zöldfelületei, 
a Szárnyas utcai 
park, a Gyakorló 
utcai lakótelep és 
a Szent László tér 
környezete.

Az Újhegyi sétányon 
is cseréltük az 
elöregedett növény-
zetet, fákat, cserjéket, 
virágokat.

Zöld kerületZöld kerület

Tisztítja a levegőt, nyugtatólag hat, növeli a teljesítőképességünket, 
javítja a közérzetünket és gyorsítja a betegségből való felépülést – 
nem, nem egy csodaszerről van szó, hanem a növényekről. Kőbánya 
a főváros legzöldebb kerülete, parkok, ligetek városa. Az évről 
évre zöldebb, tisztább, virágosabb, sétára és pihenésre ösztönző 
környezet mindannyiunk közös érdeme. 

„ÖNNEK IS SZERETNÉK VIRÁGOT ADNI”
Évente több tízezer egynyári virágot, fűszernövényt és cserjét 
vehetnek át a kőbányaiak az önkormányzati pályázat révén. 
Hagyomány a szép porták, kertek, előkertek díjazása – egyre többen 
csatlakoznak a 2011-ben indított mozgalmakhoz, az önkormányzat 
dolgozói hónapokig járják a kerületet, hogy elvégezzék az értékelést. 
Az oklevelekkel és díszes porcelántáblákkal közös otthonunk 
példaértékű gondozását, szépítését ismerjük el.

2014: 3 473 024  Ft

2015: 6 469 641 Ft

2016: 9 667 155 Ft

2017: 10 728 110 Ft

2018: 10 725 942 Ft

2019: 12 587 708 Ft

2015: 849

2016: 1600

2017: 2158

2018: 2491

2019: 3194

Több mint
53 millió forint

5 év alatt

10.292
pályázó 

az „Önnek is 
szeretnék adni

virágot” akciókra!

fát ültettünk!

1412
Ö t év alatt több mint

210 millió forintot 
fordítottunk

parkosításra, faültetésre, zöldítésre! 
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KŐBÁNYÁN VAN 
BUDAPEST LEGNAGYOBB 
KUTYAFUTTATÓ 
TERÜLETE – 90 EZER 
NÉGYZETMÉTER, VAGYIS 
9 HEKTÁR RENDEZETT 
ZÖLDFELÜLET VÁRJA
A HÁZI KEDVENCEKET ÉS 
GAZDÁIKAT.

7 új kutyafuttatót alakítottunk 
ki, illetve bővítettünk és fejlesz-
tettünk, hogy minél nagyobb 
területen sétálhassanak póráz 
nélkül a kutyák. Évről-évre 
javítjuk a körülményeket 
is: padokat, szemeteseket, 
kutyaürülék gyűjtőket, ivó 
kutakat, árnyékolókat és 
kutyajátékokat helyeztünk ki. 

ÚJ, ILLETVE BŐVÍTETT
KUTYAFUTTATÓK: 

• Kőér utca
• Rottenbiller park
• Csajkovszkij park
• Óhegy park
• Gőzmozdony utca
• Tavas utca
• Zsombék utca

Zöld kerületZöld kerület

HULLADÉKBÓL HUMUSZ!
Nem minden szemét szemét, egy környezettudatos közösség az 
általa termelt hulladék mennyiségének a csökkentésével is igyekszik 
fenntarthatóbbá tenni környezetét. Kőbánya önkormányzata ennek 
érdekében folytatja komposztálási programját.

A pályázati úton, térítésmentesen kiosztott 600-900 literes 
komposztáló berendezésekkel nemcsak a konyhai, de a kerti 
zöldhulladékok gondja is megoldódik.
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A közösség pártján A közösség pártján

SZENT LÁSZLÓ NAPOK
Sokszínű, élő és fejlődő közösség Kőbánya. Ám ahogy a családban, 
a mi kerületi közösségünk életében is az ünnepek jelentik az állandó-
ságot. A várakozást, a készülődést, az emlékezést és az összetarto-
zás örömét. 

Védőszentünk, Szent László névnapja alkalmából felidézzük múltun-
kat, és kitüntetünk olyan kiemelkedő személyiségeket, akik szeret-
hetővé vagy híressé tették Kőbányát. 2019-ben, a Dreher Sörgyár 
megalapításának 165. évfordulóján posztumusz díszpolgári címet 
adományoztunk az egyik legismertebb márkánk alapítójának, 
Dreher Antalnak. Kőbánya legnagyobb közösségi ünnepén 8 ezren 
jövünk össze minden évben a Szent László téren. 

BLUES FESZTIVÁL
A blues ugyanúgy elválaszthatatlan a 
kerület múltjától, mint a kőfejtés, a por-
celángyártás vagy a sörfőzés. Szent István 
ünnepe ezért 2013 óta nálunk a zene fesz-
tiválja is. 

HALMAJÁLIS
Május 1-jén pedig a bográcsoké a főszerep az 
Óhegy parkban. 

A Halmajális, amelynek megrendezését szintén 
mi kezdeményeztük 2011-ben, a főváros egyik 
leghangulatosabb főzőversenyévé vált.               

évente a Szent László Napokon!8.000
résztvevő 

Több mint

100.000-en 
vettek részt

nagyrendezvé-
nyeinken
2014-2019 
között! 
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A közösség pártján A közösség pártján

2018-ban Kiben van az X néven 
elevenítettük fel a sikeres tehet-
ségkutató verseny, a Ki mit tud? 
hagyományait. A kőbányai diá-
kok közel félszáz produkcióval 
léptek a közönség elé. 

A fiatalabbak körében ugyancsak népszerű 
a Rendvédelmi Nap, ahol rendőrök, katonák, 
terrorelhárítók, tűzoltók mutatják meg, hogy 
milyen eszközökkel óvnak minket. A közbiz-
tonsági rendezvényre 3-4 ezren látogatnak el 
minden évben.  

Kőbánya egyik értéke a sokszínűség, amely-
be a velünk élő nemzetiségek is színt visz-
nek. A telet hagyományosan a görög önkor-
mányzat farsangján búcsúztatjuk.A buzuki 
jellegzetes hangja a Balkán Esten is felcsen-
dül, amely az Újhegyi Tavaszi Piknik prog-
ramját színesíti 2016 óta. Az ukrán gasztro-
nómiai napokat 2015-ben rendeztük meg 
először, azóta ez a rendezvény is hagyomá-
nyosnak számít Kőbányán.       

A helyi identitás megőrzésében, a közös-
ség erősítésében az elmúlt években is 
számíthattunk a civil szervezetekre és az 
egyházakra. 

A Szociális Védegylet rászoruló gyermekek 
táborozásához járul hozzá, az adományt a 
kerület korábbi polgármestere, Budapest 
jelenlegi kormánymegbízottja, György Ist-
ván ajánlja fel jótékonysági koncertjének 
bevételéből. 

2018-ban 20 éves lett a Havasi Gyopár 
Alapítvány, amely odaadóan gondoskodik 
egyedül élőkről, fogyatékkal élőkről és pá-
lyakezdőkről egyaránt. 

Az Emberbarát Alapítványra és az Életrevaló 
Egyesületre a szenvedélybetegek rehabilitáció-
jában, valamint a megelőző, felvilágosító munká-
ban támaszkodhat az önkormányzat. 

A Muzsikáló Kőbánya Egyesület Tutta Forza ifjú-
sági zenekara pedig közösségi ünnepeinket teszi 
meghitté egyedi hangzású repertoárjával. 

Az egyházak szociális, kulturális, oktatási- és ha-
gyományőrző tevékenységét rendszeresen tá-
mogatjuk. 

46

47



A Képviselő-testület tagjai

D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL
POLGÁRMESTER
KÉPVISELŐ, FIDESZ-KDNP
3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
Fogadóórája: a Polgármesteri Hivatal

(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet

116-os irodájában, a 06 1 4338 201 telefonszámon,

vagy a polgarmester@kobanya.hu címen történő

előzetes bejelentkezés alapján.

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

RADVÁNYI GÁBOR
alpolgármester
képviselő, FIDESZ-KDNP
4. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. em.
111-es irodájában.
Elérhetősége: +36 30 6256 787.
Bejelentkezés: előzetesen a +36 1 4338 211-es 
vagy +36 1 4338 217-es telefonszámon.

SZILÁGYI-SÁNDOR ANDRÁS
képviselő, FIDESZ-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: 17 és 18 óra között minden 
hónap első szerdáján a Budapest
X., Halom utca 37/b képviselői irodában.
Elérhetősége: +36 30 6815 408. 
Bejelentkezés: előzetes telefonos egyeztetés 
alapján.

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA
képviselő, FIDESZ-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap második
szerdáján 16 órától az Üllői úti Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
(Budapest X., Üllői út 118.).
Elérhetősége: +36 30 5852 102. Bejelentkezés: 
előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DR. PAP SÁNDOR
alpolgármester,
képviselő, FIDESZ-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: 16 és 18 óra között minden 
hónap első és második hétfőjén a Budapest 
X., Hatház u. 5/A képviselői irodában.
Elérhetősége: 06 1 4338 209.
Bejelentkezés: előzetesen telefonon vagy
a mozerandrea@kobanya.hu címen.

DR. FEJÉR TIBOR
képviselő, FIDESZ-KDNP
7. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap második 
péntekén 14 és 15 óra között a Zsivaj utcai 
Felnőtt Háziorvosi Rendelő (Budapest
X., Zsivaj u. 2.) fszt. 6. szobájában, vagy 
előzetes egyeztetés alapján más időpontban 
és helyszínen.
Elérhetősége: +36 30 5851 749.
Bejelentkezés előzetesen telefonon.

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

BÁNYAI T. PÉTER
független képviselő
Fogadóórája: telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján megadott helyen és 
időben.
Elérhetősége: +36 30 9998 972.

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

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

PATAY-PAPP JUDIT
képviselő, DK
Fogadóórája: minden pénteken 10 és 16 óra 
között az Állomás utcai képviselői irodában 
(Budapest X., Állomás utca 17.)
Elérhetősége: +36 30 4076 369

DR. SZABÓ KRISZTIÁN
Fogadóórája: minden kedden 14.00 és 15.30 között
a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) 
I. emelet 101. számú irodájában a 06 1 4338 202-es
telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján.

VARGA ISTVÁN 
képviselő, FIDESZ-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 
16.30 és 18.30 között a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskolában (Budapest
X., Kada u. 27-29.).
Elérhetősége: +36 30 5857 577. 
Bejelentkezés: előzetesen telefonon vagy 
személyesen.

AGÓCS ZSOLT
képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: 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). Elérhetősége: +36 30 5799 803. Bejelentkezés: előzetesen telefonon.

MÁCSIK ANDRÁS
képviselő, FIDESZ-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17 órától az Újhegyi Képviselői 
Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a).
Elérhetősége: andrasmacsik@gmail.com.
Bejelentkezés: előzetesen az iroda 
ügyfélfogadási ideje alatt személyesen
vagy e-mailben.

WEEBER TIBOR
alpolgármester, 
képviselő, FIDESZ-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden héten hétfőn
16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 
112. számú irodában, illetve személyes 
telefonos egyeztetés alapján más 
időpontban.
Elérhetősége: 06 1 4338 209.

DR. MÁTRAI GÁBOR
képviselő, FIDESZ-KDNP
11. számú egyéni választókerület
Fogadóórája: minden hónap utolsó 
csütörtökén 16 és 17 óra között az Újhelyi 
Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi 
sétány 14/a).
Elérhetősége: +36 30 9613 390. 
Bejelentkezés: előzetesen szükséges.

KOMPENZÁCIÓS LISTÁRÓL
MANDÁTUMOT SZERZETT KÉPVISELŐK

JEGYZŐ
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Kiadja
a Kőbányai

Önkormányzat

1102 Budapest, Szent László tér 29.

www.kobanya.hu

facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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