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Jelen kiadvány az Önkormányzat honlapján, a www.kobanya.hu oldalon,  
a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések menüpontban is olvasható, 

illetve onnan letölthető. 

http://www.kobanya.hu/
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Elérhetőség: 

Kőbányai Önkormányzat 
Cím:  

1102 Budapest,  
Szent László tér 29. 

Telefon:  
06 1 4338 201 

Fax:  
06 1 4338 221 

E-mail:  
polgarmester@kobanya.hu 

Honlap: 
kobanya.hu 

facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 
 
 

Kedves Kőbányaiak! 
 
Az első szó a köszöneté. Köszönöm, hogy 
polgármesteri programomnak harmadszor is 
bizalmat szavaztak. Ezt a programot – a 
korábbiakhoz hasonlóan – közösen írtuk, hiszen 
kezdettől fogva aktív párbeszédet folytatunk 
egymással. Fogadóórákon, városrészi fórumokon, 
közösségi ünnepeken vagy éppen az utcán 
összefutva hallgatjuk meg egymás gondolatait, 
ötleteit. Valamennyiünket egy cél vezet: még 
fejlettebbé és otthonosabbá tenni Kőbányát. Közös 
gondolkodásunk középpontjában a helyben élők 
állnak, szolgáltató önkormányzatként az ő 
hétköznapjaikat tesszük komfortosabbá. A várost 
nekik építjük, a térfigyelő kamerák az ő 
biztonságukat óvják, a felújított utak az ő 
kényelmüket szolgálják, a megszépített parkok, 
játszóterek az ő pihenésüket, kikapcsolódásukat 
segítik.  
 
Polgármesterként az aktív párbeszéd aktív 
számvetést jelent számomra. Az Önökkel folytatott 
beszélgetések után időről időre mérleget vonok. 
Végignézem a teendők listáját, kihúzom azokat a 
pontokat, amelyeket már megvalósítottunk, és 
felírom azokat, amelyeket a hallottak alapján meg 
kell valósítanunk. Egy olyan élő, sokszínű és 
mozgalmas kerületben, mint Kőbánya, a 
polgármester teendőinek listája sosem fogy el. 
Mindig érkezik olyan ötlet, amely helyet követel 
magának.    
   
Amikor pedagógus voltam, én feleltettem és én 
osztályoztam. A kocka fordult, miután 
polgármesterré választottak. Azóta engem 
feleltetnek évről évre a közmeghallgatásokon és 
engem osztályoznak. Az önkormányzati választások 
eredménye arról tanúskodik, hogy a vizsgán ismét 
megfeleltem. Ezt a bizonyítványt biztatásnak 
veszem, és arra kérem Önöket, hogy a következő öt 
évben is maradjanak partnereim Kőbánya 
jövőjének alakításában!  
                   

                                 D. Kovács Róbert Antal                                                                 
                                            Kőbánya polgármestere 
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 

 
 
 

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PAPP ZOLTÁN képviselő, DK 
1. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 14 és 16 óra között a Budapest, 
Állomás utca 17. szám alatti képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 30 221 8242, papp.kepviselo@gmail.com 

ÁCS ANDREA képviselő, MSZP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: Minden hónap második péntekén 15 és 17 óra között a 
képviselői irodában.  
Elérhetősége: 06 30 228 3538, acs.andrea.kepviselo@gmail.com 

RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
4. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 16 és 18 óra között a KÖSZI-ben, a 
Budapest X. kerület, Előd utca 1. szám alatt. 
Elérhetősége: 06 30 625 6787, radvanyigabor@kobanya.hu 

HUSZTI ANDRÁS NORBERT képviselő, MOMENTUM 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján a képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 30 221 5314, huszti.norbert@momentum.hu 

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. 
 
 

mailto:acs.andrea.kepviselo@gmail.com
mailto:radvanyigabor@kobanya.hu
mailto:huszti.norbert@momentum.hu
mailto:polgarmester@kobanya.hu
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STEMLER DIÁNA képviselő, MOMENTUM 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden pénteken16 és 18 között a képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 30 221 9633, stemler.diana@momentum.hu 
 

  

MAJOR PETRA képviselő, PÁRBESZÉD 
7. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap 2. szerdáján 17 órától a képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 30 221 9334, major.petra@parbeszedmagyarorszagert.hu 

DR. HORVÁTH MÁRK képviselő, FIDESZ-KDNP 
8. számú egyéni választókerület  
Fogadóórája: minden hónap negyedik hetén szerdán 16 és 17 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban (Budapest X., Szent László tér 29. fszt. 21.), amelyre 
előzetes bejelentkezés szükséges. 
Elérhetősége: horvathmark2019@gmail.com 

WEEBER TIBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
9. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden héten hétfőn 16 és 17 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodájában, 
illetve telefonos egyeztetés alapján más időpontban. 
Elérhetősége: 06 1 4338 209. 

MOLNÁR RÓBERT képviselő, FIDESZ-KDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 16 és 17 óra között az 
újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a). 
Elérhetősége: 06 30 221 8068, kobanya.mrobert@gmail.com 

KOVÁCS RÓBERT sportért felelős tanácsnok, képviselő, MOMENTUM 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott 
helyen és időben. 
Elérhetősége: 06 30 221 6258, kovacs.robert.mmntm@gmail.com 
 

DR. MÁTRAI GÁBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 16 és 17 óra között az újhegyi 
Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a). 
Bejelentkezés: előzetesen telefonon, vagy személyesen. 
Elérhetősége: 06 30 961 3390, drmatraigabi@gmail.com 

mailto:stemler.diana@momentum.hu
mailto:major.petra@parbeszedmagyarorszagert.hu
mailto:kovacs.robert.mmntm@gmail.com
mailto:drmatraigabi@gmail.com
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Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   JEGYZŐ 
 
 

  
 
 

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. 
 
 

DR. PAP SÁNDOR gazdasági és fejlesztési tanácsnok, képviselő, 
FIDESZ-KDNP 
Fogadóórája: Előzetes bejelentkezés alapján egyeztetett időpontban és 
helyszínen. Bejelentkezés a 06 1 4338 209 titkársági számon. 

SOMLYÓDY CSABA alpolgármester, képviselő, MSZP 
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Budapest X., 
Kada u. 120. szám alatt lévő képviselői irodában. 
Elérhetősége: 06 70 779 8353 

TÓTH BALÁZS képviselő, LMP 
Fogadóórája: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott helyen 
és időben.  
Elérhetősége: 06 30 961 2947, toth.balazs@lehetmas.hu 

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától a Halom utca 37/b 
képviselői irodában. Előzetes bejelentkezés szükséges telefonon. 
Elérhetőség: 06 30 585 2102, juliamolnar@gmail.com 

MUSTÓ GÉZA ZOLTÁN alpolgármester, képviselő, DK 
Fogadóórája: minden hónap harmadik keddjén 17 órától a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29.) alpolgármesteri irodájában. 
Elérhetősége: a 06 1 4338 214-es alpolgármesteri titkársági telefonszámon. 

mailto:toth.balazs@lehetmas.hu
mailto:juliamolnar@gmail.com
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Gazdasági Bizottság 
 

Elnök: 
Marksteinné Molnár Julianna 
 

Képviselő tagok: 
Huszti András Norbert  
Molnár Róbert 
Dr. Pap Sándor 
Tóth Balázs 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Gerstenbrein György 
Kis Miklós 
Dr. Som László Sándor 
 

Költségvetési Bizottság 
 

Elnök: 
Tóth Balázs 
 

Képviselő tagok: 
Huszti András Norbert 
Marksteinné Molnár Julianna 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Almádi Krisztina Éva 
Tóth Lívia 
 

Kerületfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság 
 

Elnök: 
Dr. Horváth Márk 
 
 

Képviselő tagok: 
Kovács Róbert 
Major Petra 
Molnár Róbert 
Dr. Pap Sándor 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Akócs Zoltán  
Nagyné Horváth Emília 
Páll László 
 

Közjóléti Bizottság 
 

Elnök: 
Papp Zoltán 
 

Képviselő tagok: 
Ács Andrea 
Dr. Mátrai Gábor Imre 
Molnár Róbert 
Stemler Diána 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Arold Imre György  
Gál Judit 
Lakatos Béla Lajos 
Varga István 
 
 

Közművelődési Bizottság 
 
Elnök: 
Dr. Mátrai Gábor Imre 
 
 
 

Képviselő tagok: 
Dr. Horváth Márk 
Major Petra 
Marksteinné Molnár Julianna 
Papp Zoltán 
 
 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Bolyán András 
Gerzson Sarolta 
Kollátosz Fotisz 
Zsolt Ferenc 
 
 

Közrend- és Állatvédelmi 
Bizottság 
 

Elnök: 
Stemler Diána 
 

Képviselő tagok: 
Ács Andrea 
Kovács Róbert 
Marksteinné Molnár Julianna 
Dr. Mátrai Gábor Imre 
 

Nem képviselő bizottsági tagok: 
Irmalós Bence 
Vincze Sándor 
Péter Norbert 
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A 2019. OKTÓBER 13-AI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
VÁLASZTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZETÉTELE 

 

A Képviselő-testület tagjai: 
Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester, 
dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik 
András, dr. Mátrai Gábor Imre, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba, Szilágyi-Sándor 
András, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 
 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
Elnök: Marksteinné Molnár Julianna 
Tagok: Agócs Zsolt, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tubák István, Varga István 
Nem képviselő bizottsági tagok: Gerstenbrein György, Mustó Géza Zoltán, Pluzsik Gábor (2019. 
április 17-ig, azt követően az új Képviselő-testület alakuló üléséig betöltetlen), Tamás László 
 
Humánszolgáltatási Bizottság 
Elnök:  dr. Mátrai Gábor  
Tagok:  Bányai Tibor Péter, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Szilágyi-Sándor András 
Nem képviselő bizottsági tagok: Almádi Krisztina Éva, Baloghné Stadler Irén, Lakatos Béla, 
Vermes Zoltán  
 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnök:  Agócs Zsolt 
Tagok: dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Patay-Papp Judit Vivien, Tóth Balázs, Varga István 
Nem képviselő bizottsági tagok: Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze 
Sándor 

 

 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 

 
              Burány Sándor         Dunai Mónika    Révész Máriusz 

                                                                                
                                   

 
 
                 

  

Budapest 9. választókerületének 
országgyűlési képviselője, fogadó-
órájára előzetes telefonos egyez-
tetés alapján lehet jelentkezni a 
+36 20 466 8492-es telefon-
számon. 
 

Budapest 14. választókerületének 
országgyűlési képviselője fogadó-
óráit a választókerület több 
helyszínén tartja, igazodva a 
rákosmentiek és a kőbányaiak 
igényeihez.  
Bejelentkezni a +36 30 318 9914-
es telefonszámon lehet. 
 

A kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő fogadóórájára előzetes 
telefonos egyeztetés alapján lehet 
jelentkezni a +36 20 926 1376 
titkársági   telefonszámon   vagy   a 
mariusz.revesz@parlament.hu  cí- 
men. 

mailto:mariusz.revesz@parlament.hu
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KŐBÁNYAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

 
Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Elnök: Nagy István 
Elnökhelyettes: Szakács Ferencné 
Tag: Nackina Hrisztova Eliszaveta  
 
Kőbányai Görög Önkormányzat 
Elnök: Kollátosz Jorgosz  
Elnökhelyettes: Bajkai Vasziliki  
Tagok: dr. Klicasz Szpirosz  
              Koszoru-Keszi Kyryaki  
              Ziridisz János  
 
Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Elnök: Kovács Brankó Krisztián  
Elnökhelyettes: Péntek Sanda  
Tag: Kricskovics Antal  
 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Elnök: Dávid Mária 
Elnökhelyettes: Wygocki Richárdné  
Tag: Danka Zoltán  
 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Elnök: Inguszné dr. Barabás Rita  
Elnökhelyettes: Nyitrainé Molnár Gabriella                               
                               Mária 
Tag: Nagy Ildikó  
 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Elnök: Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs 

Kőbányai Roma Önkormányzat 
Elnök: Halász Dezső  
Elnökhelyettes: Didi László (1954)  
Tagok:  Daróczi János  
 Tóth Melinda  
 Puporka Krisztián  
 
Kőbányai Román Önkormányzat 
Elnök: Oprea Constantin  
Elnökhelyettes: Székely Sándor  
Tag: Fajka Anna  
 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Elnök: Medveczky Katalin  
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina  
Tag: Szenyko Irina  
 
 
Kőbányai Szerb Önkormányzat 
Elnök: Szabó Bogdán Árpád  
Elnökhelyettes: Dokic Sanja  
Tag: Szabó Biljana Adél  
 
 
Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Elnök: Petrovszka Viktória  
Elnökhelyettes: Deák Inga  
Tag: Risko Roman  
 
 

Tag: Takács Éva 
 

     AKIKTŐL 2019-BEN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 

 

       

Varsányi István, a Szent László Templom Kőbányáért 
díjas karnagya  

Jóga József, nem képviselő bizottsági tag, 
Simon Miklós, Kőbányáért díjas vállalkozó (bádogos és 

vízvezeték-szerelő), 
dr. Szabó Miklósné Vörös Márta, Kőbányáért díjas 

óvodavezető. 

https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=72CB534F060D1FFA8351C90AED73FCB7&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=3D385192561D6BFA733C34F65A4360AA&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=F31D16FDF1ECB9790334EC7F3A235772&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=3D0D088CFDCBEB5E8920E6CFAF30B29A&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=A083151A8C1311820076F3BB68DAE312&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=FB63CCC7CF8267CAF496B4EAFFB2F259&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=1814D25E1D760CB1C1F3D4ED1BDE3E15&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=9926C3CE2976AA50C764FC7CF7E4DB24&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=8F405D29C6ED46CAF44EFF0E89368E40&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=966C889FCD05AEA85F7EF6CE7CF9C579&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=2D20EBB792EEB794A537C7CF5D1C6181&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=F226787FDA81F7F72B0478E3AFF1101D&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=6BEA4C029E8BCCC54D6E0C9CD4B98731&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=036E23C2E7BC89F03B320CC269360F21&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=84CFA9CB425F4F1826656E34804D7E28&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=6492C3AEBF417E2CACEA15078FB44EB9&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=E9FF066FFD8CD9E99CED9F21B8BE06E6&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=0353E19F300DFD6EC37CFFC9084AE93F&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=5D68591C6800B72D2B7E737C6DF224EB&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=3D578EF27892A26B61F217348CB32023&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=1CC852AA7A172A9CCDD41C6A7E932407&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=E9C298E46E700E859EC8B12B4669E6E7&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=4F5377420FBEA44B519D8692C381E1AA&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=49AC1BA04156C0FB1765F4FC1540BAEB&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=15B6740B5237FDF9A6F52CC1DFF81EF8&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=760403441B15FBDBE5A74D824851430D&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=0D2597986D903B87A22AD5E7AB1B690F&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=E7BD124C49652DCFD6A5B8C25F449A40&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=3AB8D1F967F7FCE0E1DD2262BC97FB92&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=7D195F947A53D46A88C86A45F99AFE79&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=BF0BF0A8D564D14EED000655EA60D3AB&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
https://portal.valasztas.hu/jelolt-adatlap_nemz2019?p_p_id=onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_ejeloltSzemelyAzon=E9F3195BD03B8ABB5598222674BAF08D&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vlId=294&_onkjeloltadatlap_WAR_nvinvrportlet_vltId=688
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A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Főépítészi Osztály 

A Főépítészi Osztály tevékenységi körébe tartoznak a kerület teljes közigazgatási területére 
kiterjedően a településrendezési és -fejlesztési, valamint a településképi ügyek. 

 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 3 szervezeti egységre tagolódik: Költségvetési Osztály, 
Pénzügyi és Intézményi Osztály, valamint Számviteli Osztály. A Főosztályon zajló munka 
átfogja a gazdálkodás teljes körét, a költségvetés előkészítését, annak végrehajtását: az 
önkormányzati feladatokhoz és a nemzetiségi önkormányzatok feladataihoz a pénzeszközök 
biztosítását, a Polgármesteri Hivatal és a kőbányai intézményhálózat üzemeltetését, a gazdasági 
társaságok pénzeszközellátását, valamint a költségvetés teljesítéséről készülő beszámoló 
elkészítését, a vagyonváltozások követését, az adókötelezettségek teljesítését. 
 

Hatósági Főosztály 
A Hatósági Főosztály keretében 5 osztály tevékenykedik. Az Adóhatósági Osztály a 
kerületben bevezetett építmény- és telekadó, valamint idegenforgalmi adó kivetésével és 
végrehajtásával, a talajterhelési díj behajtásával, a gépjárműadó előírásával és behajtásával 
foglalkozik.  Az Építésügyi Osztály eljár építéshatósági, címkezelési, településképi bejelentési 
és településképi kötelezési ügyekben. A Környezetvédelmi Osztály a parlagfű elleni 
védekezési, növényvédelmi, állattartási, zaj- és rezgésvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási, 
fakivágási, fakezelési és egyéb környezetvédelmi ügyeket intézi. A Hatósági Osztály 
feladatkörébe tartoznak a működési- és telepengedélyezéssel, a bejelentés-köteles ipari és 
kereskedelmi tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetéssel, a vásárok, piacok 
engedélyezésével, a bevásárlóközpontok bejelentésével, a zenés, táncos rendezvények 
engedélyezésével kapcsolatos ügyek, a birtokvédelmi ügyek, valamint a közösségi együttélés 
alapvető szabályainak megsértése esetén indult szabályszegési ügyek. Az Igazgatási Osztály 
feladatköre a hagyatéki, a lakcím érvénytelenítési, az anyakönyvi és névváltoztatási ügyek 
ellátása, állampolgársági ügyekben az eskütétel megszervezése és az ügyfélszolgálati 
tevékenység. A Hatósági Főosztály foglalkozik továbbá a közterület-használati ügyekkel. 
 

 
 
 

 
Városháza - Budapest X., Szent László tér 29.  
központi telefonszám: 06 1 4338 100 
központi faxszám:  06 1 4338 230  
honlapja: www.kobanya.hu  
e-mail: hivatal@kobanya.hu 
 
Ügyfélközpont – Budapest X., Állomás utca 26. 
központi telefonszám: 06 1 4338 300 
 
Újhegyi Ügyfélszolgálat – Budapest X., Újhegyi sétány 16. 
központi telefonszám: 06 1 4338 333, -334 
 

http://www.kobanya.hu/
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Humánszolgáltatási Főosztály 
A Humánszolgáltatási Főosztály a feladatait két osztályán keresztül biztosítja. A Szociális és 
Egészségügyi Osztály ellátja a szociálpolitikai, lakásügyi, egészségügyi, jegyzői gyámhatósági 
feladatokat.  
A Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ellátja az Önkormányzat köznevelési, 
közművelődési, ifjúsági és sport feladatait, továbbá a nemzetiségekkel, egyházakkal, civil 
szervezetekkel, alapítványokkal kapcsolatos feladatokat.  
A Főosztály hatáskörébe tartozik továbbá az Önkormányzat által fenntartott szociális, 
gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési, közművelődési, sport intézmények és gazdasági 
társaságok szakmai felügyelete. 

 
 

Jegyzői Főosztály 
A Jegyzői Főosztály 6 főbb területet átfogva végzi a tevékenységét. A Szervezési Osztály 
elsődleges feladata a Képviselő-testület és bizottságai üléseinek szervezési, technikai 
előkészítésében, zavartalan lebonyolításában, továbbá a jegyzőkönyvvezetési feladatok 
ellátásában, s az ezt követő digitális feldolgozásban, archiválásban jelenik meg. Emellett az 
Osztály kezeli az önkormányzat elektronikus elérhetőségein érkező beadványokat, és 
szerkeszti, folyamatosan frissíti a www.kobanya.hu honlap hivatali részét. Az Informatikai 
és Iratkezelési Osztály fő tevékenysége a hivatali ügyiratkezelés, hirdetmények kezelése, 
valamint a Hivatal informatikai rendszerének működtetése és folyamatos karbantartása, az 
önkormányzati intézmények informatikai támogatása. A Főosztály osztályaként működik a 
Személyügyi Osztály, amely ellátja a hivatal, illetve felügyeli az önkormányzati 
intézményhálózat személyzeti ügyeit. A Létesítményüzemeltetési Osztály végzi a hivatal és 
telephelyei zavartalan működtetésének biztosítását, az épület- és gépkarbantartást, a 
leltározási és selejtezési feladatokat. A Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó feladatok között 
szerepel a városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. Az Osztály végzi a 
pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve beletartozik tevékenységébe az 
elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való közreműködés, továbbá az 
önkormányzat honvédelmi, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladataiban működik közre. 
A Főosztályhoz tartozik továbbá a Jogi Osztály, amely elsődlegesen a Képviselő-testület és 
bizottságai működésének törvényességét biztosítja, valamint ellátja az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét. Az Osztálynál önálló feladategységként jelentkezik 
továbbá a beszerzési eljárások bonyolítása. 
 
 

Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos 
hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések 
megtétele és kezdeményezése, közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatokban, a 
közbiztonság és a közrend védelmében, célzott és hatékony fellépés a szabálysértőkkel 
szemben.  
A Kőbányai Közterület-felügyelet a Gergely utca 112/A-B szám alatt működik. A hét minden 
napján 24 órában várja a lakosság bejelentéseit a közterületen észlelt szabályszegésekről, 
hiányosságokról a +36 30 6064 712-es telefonszámon. 
A Kőbányai Közterület-felügyelet a tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a 
katasztrófavédelemmel, valamint a polgárőr egyesületekkel. 
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A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Belső Ellenőrzési 
Osztály, amely tanácsadói tevékenységet végez és a képviselő-testület által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján ellenőrzést folytat. 
 
 
A Polgármesteri Kabinet közvetlenül segíti a polgármester és az alpolgármesterek munkáját. 
 
 
A Polgármesteri Hivatal (Szent László tér 29. szám alatti) főépületében ügyfélbeléptető-
rendszer működik, az ügyfélfogadás csak előzetesen egyeztetett időpontban, folyamatban lévő 
ügyben lehetséges, meghatározott belépési rend szerint. 
 

A Polgármesteri Hivatal főépületi egységeinek ügyfélfogadási rendje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13.30 – 17.30 – 8.00 – 16.00 – 8.00 – 11.30 
 
 
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (Állomás utca 26.) 
 

A teljesen felújított, illetve újonnan kialakított Ügyfélközpont a 
mai modern közigazgatás követelményeinek mindenben 
megfelel. Az ügyfélfogadást ügyfélhívó rendszer segíti, melynek 
segítségével a szakterületi ügyintézőkhöz kell bejelentkezni. A 
hívórendszerrel tervezhetőbb az ügyfélfogadás, elkerülhető a 
zsúfoltság. A korszerű ügyféltérben a kisgyermekkel érkező 
ügyfeleinket játéksarok fogadja. 
 

 
Az Ügyfélközpont nyitvatartási ideje 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
8.00 – 17.30 8.00 – 15.30 8.00 – 16.00 8.00 – 15.30 8.00 – 13.00 

 
Az Ügyfélközpont nyitvatartási idejében várja a kőbányai ügyfeleket, akik a nyitvatartási 
időben általános tájékoztatást kapnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyekről, 
és beadványaikat be tudják nyújtani. 
 
 
Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási ideje a már megszokott hétfői, szerdai és pénteki napokon 
van. 
 

   Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

13.30 – 17.30 - 8.00 – 16.00 - 8.00 – 11.30 
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Az Ügyfélközpontban nagyszámú, az Önkormányzat és a jegyző hatáskörébe tartozó ügytípust 
intézhetnek a kőbányai lakosok.  

- szociálpolitikai juttatásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- születési anyakönyvi ügyek, 
- házassági anyakönyvi ügyek, 
- halotti anyakönyvi ügyek, 
- házasságkötési igény 

bejelentése, 
- névváltoztatási ügyek, 
- állampolgársági eskü letétele, 
- gépjárműadóügyek, 

- építmény- és telekadóügyek, 
- hagyatéki ügyek, 
- ipari ügyek, 
- kereskedelmi üzletek ügyei, 
- szálláshely-üzemeltetési ügyek, 
- rendezvénytartási ügyek, 
- vásár, piac üzemeltetésével 

kapcsolatos ügyek, 
- bevásárlóközpont bejelentése, 
- lakcímrendezési ügyek, 
- birtokvédelmi ügyek. 

 
 

Kihelyezett Ügyfélszolgálat az Újhegyi sétány 16. szám alatt 
A Kőbányai Önkormányzat az újhegyi lakosok ügyintézésének megkönnyítése érdekében 
kihelyezett Ügyfélszolgálatot működtet az Újhegyi sétány 16. szám alatt az Újhegyi Közösségi 
Házban.  

 
Az Újhegyi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
8.30 – 17.30 - 8.30 – 16.00 - 8.30 – 13.00 

 
Az ügyfelek általános tájékoztatást kaphatnak a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban 
intézhető ügyekről, illetve beadványaikat be tudják nyújtani az alábbi ügykörökben: 

- szociálpolitikai juttatásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- gépjárműadó ügyek,  
- helyiadóügyek, 
- hagyatéki ügyek, 
- ipari ügyek, 
- kereskedelmi üzletek ügyei, 

- szálláshely-üzemeltetési ügyek, 
- lakcímrendezési ügyek, 
- birtokvédelmi ügyek, 
- fakivágási ügyek, 
- állattartási ügyek, 
- közterület-használati ügyek, 
- egyéb, a jegyző és az önkormányzat 

hatáskörébe tartozó ügyek. 

 
Az idei évtől bővült a házasságkötésre kijelölt helyszínek köre. 
A megszokott (Szent László tér 7-14. szám alatti) Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ földszintjén létrehozott 
akadálymentesen megközelíthető, modern kialakítású 

házasságkötő terem mellett, a 
Polgármesteri Hivatal 
megújult átriuma is igénybe 
vehető e célra.  
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KORMÁNYHIVATAL 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala vezetése az 1105 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 53-55. szám alatt található. Ugyanezen a címen várja az ügyfeleket a Hatósági 
Osztály 1., 2., a Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, valamint a Foglalkoztatási Osztály. 
 

Központi telefonszám: 06 1 7958 710, fax: 06 1 2374 824, honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar 
 

A Kormányablak Osztály (volt Okmányiroda) az 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1. szám 
alatt működik.  Telefonszám: 06 1 7958 706, fax: 06 1 2374 825, információs vonal: 1818, e-
mail: kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu. 
 

A Kormányablak ügyfélfogadási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00 – 17.00 8.00 – 16.00 12.00 – 20.00 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 
 
A Népegészségügyi Osztály az 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. szám alatt várja az ügyfeleket.  
Telefonszám: 06 1 2628 182, e-mail: nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.gov.hu 
 
A Havas Ignác utca 1. szám alatti Kormányablakban 2018. január 2-ától a NAV Kelet-budapesti 
Adó- és Vámigazgatósága Ügyfélszolgálataként NAV Pont működik. Az intézhető ügyekről 
bővebben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nav-pontok oldalon 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 
 

KELET-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépett 
rendelkezéseire figyelemmel a Kormány a tankerületi központokat jelölte ki az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerveként, a X. és XVII. kerület 
esetében a Kelet-Pesti Tankerületi Központot. 2017. január 1-jétől egységes fenntartói 
irányítás jött létre, ezzel megszűnt a települési önkormányzatok működtetői szerepköre.  

 
Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
Igazgató: Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
Telefon: +36 1 795 8189 
E-mail: keletpest@kk.gov.hu 

 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 
Vezető: Bátorné Páhoki Zita 
Cím: 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 
Telefon: + 36 1 261 8527, + 36 1 431 8266 
E-mail: info.10@fpsz.net 

Honlap: www.fpsz.hu 
Nyitvatartási idő: hétfő - csütörtök: 8.00 - 19.00 
 péntek: 8.00 - 16.00 

http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nav-pontok
mailto:keletpest@kk.gov.hu
mailto:info.10@fpsz.net
http://www.fpsz.hu/
http://www.konevtan.hu/
http://www.konevtan.hu/
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INGATLANKEZELÉS 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlanok, 
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek kezelési, üzemeltetési, 
karbantartási és felújítási feladatait, valamint az utak és intézmények karbantartási és felújítási 
feladatait közszolgáltatási szerződés alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. 
 

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

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

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

gyorsszolgálat: +36 30 6893 013 
 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 14.00 – 17.30 
Szerda: 8.00 – 16.30 
Péntek: 8.00 – 11.30 

 
 

PARKOLÁSÜZEMELTETÉS 
 

I. zóna: a Kerepesi út - Fehér út - Gyakorló utca - Hatház utca által határolt területen (beleértve 
a határoló utakat és tereket) 2013. október 1. óta (munkanapokon 8 és 18 óra között) fizetős a 
parkolás.  

 

 

mailto:kvzrt@kvzrt.hu
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II. zóna: az Üllői út – Ceglédi utca – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – Zágrábi utca – Gém 
utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területen (beleértve a határoló utakat és tereket) 
2017. augusztus 1. óta (munkanapokon 8 és 18 óra között) fizetős a parkolás. 

 

A parkolásüzemeltetési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Irodája 
végzi. 

Az iroda e feladatkörében kiadja a (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, nevelési intézményi) 
várakozási hozzájárulásokat, ellenőrzi a díjfizetési feltételek teljesítését, és pótdíjat szab ki a 
díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben. 

A 2020. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2019. november 1. napjától van 
lehetőség.  
 
 

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

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

fax:06 1 4317 277 
  
  

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 – 17.00 

Szerda: 9.00 – 18.00 
Péntek: 9.00 – 16.00 
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A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK                

A 2019. ÉVBEN 
 

Az elmúlt évektől eltérően idén nemcsak egy, 
hanem négy sportember vehette át a 
megtisztelő „Kőbánya sportolója 2018” 
elismerő címet. A díjazottak: Berecz Blanka, a 
KSC ifjúsági olimpiai és junior Európa-bajnok 
úszója, Gergely Gábor kétszeres világbajnok 
és négyszeres Euróba-bajnok asztaliteniszező, 
Nguyen Jázmin a KTC Vuelta ritmikus 
gimnasztika szakosztályának versenyzője, 
Magyar Kupa-győztes, országos bajnok, 
valamint Sárkány Vivien tizennégyszeres 
Európa bajnok, kétszeres világbajnok szumós. 

 

 
SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Kinczler Irén evangélikus lelkésznő, a 

Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség evangélikus lelkésze. 
 

 
Dr. Debreczeny István vegyészmérnök, okleveles gazdasági mérnök részére Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a Kőbányai Sörgyár megújulása, 
kiemelkedő vállalattá válása érdekében végzett tevékenysége, valamint kiváló szakmai 

tudása, vezetői kvalitása elismeréseként KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA címet 
adományozott. 

 
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA POSZTUMUSZ Dreher Antal, 

a Dreher Sörgyárak alapítója (1810 – 1863). 
 
 

Ebben az évben a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére adományozott 
ZÁSZLÓSZALAGOT a Kőbányai Önkormányzat, az évek óta fennálló kiváló kapcsolat 

elismeréseként. 

Forrás: 
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KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  
Bánóczky Előd plébános, Katona Csaba és Családja, valamint Nagy István, a Kocsis 

Sándor Sportközpont igazgatója. 
 

Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  
Molnár Györgyné, a Manóvár Bölcsőde kisgyermeknevelője. 

 
ELISMERŐ CÍMEK 

 
Kőbánya Kiváló Közössége elismerő címet kapott  
 a Koccintós Hagyományőrző Egyesület, valamint 

a Bem József Bajtársi Egyesület. 
 

 Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott  
a Pallagi Art Kft. 

 
Kőbánya Kiváló Cukrászdája elismerő címet kapott 

 a FagyiZó-Na Cukrászda. 
 

Kőbánya Kiváló Szociális Szakembere elismerő címet kapott 
 Preszl Éva szociológus, az Életrevaló Karitatív Egyesület szakmai vezetője.  

 
Kőbánya Kiváló Festőművésze elismerő címet kapott 

 Sáfár Pál festőművész. 
 

Beretzky Endre-díjat kapott 
Dr. Rajháthy Beatrix, az Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő gyermekorvosa, 
Dr. Szabó Endre, a Zsivaj utcai Felnőtt Háziorvosi Rendelő családorvosa. 

Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 
Almási Erika, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ oktatóvédőnője. 

 
Év Ápolója Díjban részesült  

Balog Árpád Attiláné, az Újhegyi Gyermekorvosi Rendelő asszisztense, valamint  
Szklenárné Simon Ildikó, a Zsivaj utcai Felnőtt Háziorvosi Rendelő asszisztense. 

 
Rottenbiller-díj elismerésben részesült  

Ehrenberger Krisztina, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője. 
 

Manninger Miklós-díj elismerésben részesült  
Könyves-Tóth Mihály, a Magyar AÁ llami Operaház trombitaművésze. 

 
Sajó Sándor-díjban részesült  

Ésikné Spáczay Zsuzsanna, a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodapedagógusa, 
Juhász Tamás, a Kőbányai Szent László Gimnázium pedagógusa, 

Kovács Ferenc, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola igazgatója, 
Rédl Andrea, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola pedagógusa, 

Szőkéné Magyar Erzsébet, a Kőbányai Harmat Általános Iskola pedagógusa, 
Túri Sándorné, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda óvodapedagógusa. 

Soós Géza-díj elismerésben részesült  
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Varga Éva Katalin, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységvezetője. 

 
Stróbl Mária-díj elismerésben részesült  

Kissné Turai Fatime, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde pedagógusa. 
 

Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  
Kovács Dóra, a Kőbányai Janikovszky EÁ va Magyar-Angol Két Tanı́tási Nyelvű AÁ ltalános 

Iskola kisgyermekgondozója, 
Szabó Rebeka, a Kőbányai Aprók Háza OÁ voda óvodapedagógusa. 

 
* * * 

 
HIVATALI ELISMERÉSEK 

 
A 2019. évi köztisztviselők napja alkalmából jegyzői dicséretben részesült  

a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül:  
Tasi Éva közbeszerzési ügyintéző 

Horváthné dr. Tóth Enikő jogtanácsos 
Török Andrea osztályvezető 

Nagy-Balázs Melinda közterületi ügyintéző 
Szakál Tünde analitikus könyvelő 

 
* * * 

 
EGYÉB ELISMERÉSEK 

 
 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány által alapított az „Év 
tűzoltója” díjat Kőbányán idén a X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság állományából Kecskés Sándor tűzoltó 
törzszászlós, az „Önkormányzat kiváló tűzoltója” díjat Takács 
Ákos és Koblencz László tűzoltó főtörzsmester vehette át.  

 
 
 
 
Tomka Péter tűzoltó hadnagy, rajparancsnok a Bátorság Érdemjel 
kitüntetésben részesült.  

Ezúton is köszönjük odaadó szolgálatukat! 
 

Budapest Építészeti Nívódíja 2018 elismerést kapta a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélközpontjának épülete az Állomás utca 26. szám alatt, amelyet a Vikár és Lukács 
Építésziroda tervezett. Az eklektikus saroképület bővítésével létrejövő épület illeszkedik 
a várostestbe, és kortárs hangvételű építészeti alkotásként egészíti ki a hagyományos 
kőbányai utcaképet. 
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A Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építészeti Kamara Kiemelt dicséret 
elismerését vette át 2018 novemberében a kőbányai Kerepesi úti felnőtt és gyermek 
háziorvosi rendelő tervezői csapata, Mészáros Erzsébet és Szepesi János, a kimagasló 
színvonalú építészeti tevékenységükért. 
 
Ugyancsak tavaly év végén adták át a Zalabai Gábor-díjat, amelyet a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda közössége nyert el a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, 
magas színvonalú fejlesztéséért. 
 
Andor Anikó, Ybl-díjas táj- és kertépítész, városrendezési szakmérnök, c. egyetemi 
docens elnyerte az Év Tájépítésze 2019 elismerést, többek között a kőbányai Szent László 
téri Lechner Ödön-szobor környezetalakítási munkáival. 

 
KIEMELT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 

 
„A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 
3. ütem” projekt 
Elkészültek „A kőbányai Újhegyi sétány komplex 
megújítása 3. ütem” projekt Bányató utca és Gergely 
utca közötti szakasz kivitelezési munkái. A munkák 
során megújultak a közösségi forgalom burkolatai, 
közvilágítás, növényzet, utcabútorok, továbbá a 
szakaszon játszóeszközök, páraoszlopok, 
elektronikus információs tábla került elhelyezésre. A 
kivitelezési szerződés összege nettó 771 006 410 Ft 
volt. 
 
Letették az új szakrendelő, az ,,Egészségház” alapkövét 

Legyen tered! 
A bűnmegelőzési projektre a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány pályázott a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, és 8 millió 
forintot nyert el, amelyhez az Önkormányzat 
további 8 millió forintot tett hozzá. Az építészeti 
bűnmegelőzés bizonyos részeiben – például 
kerítések, fák, bokrok magasságának a 
meghatározásával – konkrét bűncselekmények 
megakadályozását is elősegítheti, ugyanakkor a 
legfontosabb hatása, hogy az ott élők sokkal 
biztonságosabban érzik magukat, emellett bennük 
is kialakul a tulajdonosi felelősségérzet. 

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

https://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=https%3A%2F%2Furbanista.blog.hu%2F2014%2F06%2F10%2Fuj_szobrot_avattak_budapesten_termeszetesen_lechneret%2F
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A „Legyen TERED” programban a fiatalok bevonásának nagyon fontos célja a szemlélet 
átadása. A Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai ötletekkel járultak hozzá a 
megvalósításhoz. 
 

Kőbánya legújabb kosárlabda- és torna-
csarnoka (Bp. X., Harmat utca 88.) 
Az 1452 m2 alapterületű épület a jelenlegi iskolai 
tornatermi szárny folytatásában került 
elhelyezésre. A csarnokot napközben alapvetően az 
iskola használja tornaterem céljára, tanítás után a 
terem kosárlabdacsarnokként működik mint 
edzőterem és versenyek rendezésére alkalmas 
csarnok. Az új utcai személybejárat és előtér is 
kialakult, amely lehetővé teszi az iskola 

működésétől független használatot is. A kosárlabdacsarnok ünnepélyes átadására 
szeptember 20-án került sor. 
 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (Bp. X., Füzér u. 32.) 
Az épület a pincétől a padlásig, kívül és belül egyaránt 
megújult. A pincében műhely, raktárak és gépészeti tér nyert 
elhelyezést, míg a földszinten kiállítóterek, látogatói szociális 
blokk, irodák helyezkednek el. A mozgáskorlátozottak, 

valamint a nehezebben 
járók számára a Helytör-
téneti Gyűjtemény és annak 
udvara is könnyen megkö-
zelíthető az akadálymen-
tesítésnek köszönhetően. A 
munkák megvalósítása 
nettó 319,5 millió Ft-ba 
került. 

 
A Liget tér (Kápolna utca – Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződésének) rendezése 
A volt szolgáltatóház helyén park kiépítésére került sor. A park gyalogútjai mentén 
kialakított növényágyások, fák biztosítják a zöld megjelenést. A park közepét szökőkút és 
„Kőbánya” felirat jelöli ki, padok, megállító játszóeszköz kerültek elhelyezésre. A 
közbiztonságot az itt felszerelt kamerák növelik. A beruházás 158 742 000 Ft-ból valósult 
meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2222220741157253/2222217004490960/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZxyvT7_hTYo5oIEMi3ENl-Dd8--tWKI53BF2S_3XN_aU8ZOA946HzD4zgvYb-A031R79Vhjhr3FAi&__xts__%5B0%5D=68.ARBJvCOgDEPvE_TZ_E0-gKJ51ma_Goq9MQwKXP6am6Xi6g2L1FosXh2eNDanFDK3JdYpqap8--G7C_1G6Js9K6SsYiXUpYO70EBCV1bjz8Ii3Q8_el89dkZiX-smnoyL0OgOhUKu6NYcH6E46N6EbIQYqUTXqLxiJUaQ51gr4QjVDaXuKqWRX5_fV6PFc8h07rQAotKXPoR8QWNHJ5VAsx3EEikydCkMBJg2r72ax3iOXRvubub4a27vuBigiL2Y-jmYuElgvjALC_tfPziE9EExeqSYo6gthmajZY8A1jV2Ul_N8PQcnFDd4-4j8A21ISHbPWW1DUwKhCz4iHFzYf9hXw
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Újjáépült a Pongrác úti háziorvosi rendelő 
A teljesen megújult épület 2018 decembere óta újra a kőbányaiak szolgálatában áll.  

 
Sportliget I. ütem 
A Budapest X. kerület Újhegyi út – Harmat 
utca – Hangár utca – Bányató utca által 
határolt területen lévő Sportliget 
felújításából 2019-ben elkészült az I. ütem,  
ami a Bányató utca melletti területen 
helyezkedik el. Az első ütemben 
sportpályák épületek meg, amelyeken több 
sportág is űzhető, így streetball, techball, a 
lábtenisz és műfüves foci, továbbá kosárlabda, pingpong és petangue. A kivitelezés 
megvalósítása bruttó 377,2 millió Ft-ba került. 
 

Újhegyi uszoda 
Az Újhegyi uszodában a jelenleg folyó ütemben a 
medencéhez és medence térhez kapcsolódó 
burkolatok, szellőzéstechnika, belső világítás 
megújítása, korszerűsítése zajlik. A jelen szakasz 
várható befejezése 2019. év vége, illetve következő év 
eleje. A kivitelezés megvalósítására megkötött 
vállalkozási szerződés összege bruttó 609 millió Ft, 
mely tartalmaz 5% tartalékkeretet is.  
 

 
KIEMELT, TERVSZINTŰ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 

 
Kőbányai Sportcentrum a Mázsa téren  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016 
decemberében nyújtott kétmilliárd forint 
összegű támogatása nyomán az idén 
megkezdődött a Budapest X., Mázsa téri 
projekt előkészítése, tervezése, amelyet a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végez. A 
létesítmény várhatóan 2022-ben vehető 
birtokba. 
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Virágház projekt az Új Köztemetőnél 
Az Önkormányzat saját forrásból megvalósuló 
beruházása az Új Köz-temetőnél kialakítandó 
Virágház, amelynek a megkezdett tervezési 
munkálatai az idén is folytatódtak. 
 

 
 
 

KIEMELT FEJLESZTÉSEK KŐBÁNYÁN 
 
 
Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentrum 

A volt Északi Járműjavító területére, a Kőbányai 
útra költözött a Magyar Állami Operaház szinte 
teljes háttérbázisa: az új műhelyháza és 
próbacentruma. Az Eiffel-csarnok ad otthont az 
új műhelyháznak, a próbaszínpadoknak, a 
zeneteremnek és a kelléktárnak. A 7 hektáron 
létesült, 14,5 milliárd forint értékű beruházás 
során egy egészen rendhagyó, interaktív teret is 
kialakítanak, ahol a közönség bepillantást nyerhet a felkészülés pillanataiba. A fejlesztés 
egyúttal a hatalmas ipari műemlék újrahasznosítását is jelenti. 
 
 
Az Északi Járműjavító területén Közlekedési Múzeum építése 
A Kormány döntése nyomán az új Közlekedési Múzeum az Északi Járműjavító közel 7 
hektáros területén épülhet fel. A beruházás Európa egyik legjelentősebb barnamezős 
területen végrehajtott kulturális projektje, amely izgalmas építészeti, városfejlesztési, 
örökségvédelmi és tájépítészeti kihívást jelent. A múzeum az eredeti alapítók céljaihoz 
visszanyúlva, annak szellemiségében a magyar közlekedéssel kapcsolatos tudományos, 

oktató, kikapcsolódást nyújtó, nemzetközi 
színvonalú múzeumként határozta meg magát. A 
nemzetközi mércével kimagasló magyar műszaki 
és közlekedési eredményeket is reprezentáló, a 
hazai ipari és technikai fejlődés társadalmi 
jelentőségének megértését közérthetően segítő 
társadalmi intézmény a várhatóan 2022-ig 
elvégzett munka eredményeként születhet újjá. 
2019. elején nemzetközi tervpályázat keretében 
kiválasz-tották azt a nemzetközi 

tervezőcsoportot (Diller Scofidio & Renfro építésziroda), amely elkészíti a múzeum 
engedélyezési és kiviteli terveit. 
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KÖZVILÁGÍTÁS, JÁRDA, BELSŐ UTAK ÉS PARKOLÓFELÚJÍTÁS 
 
Közvilágítás-fejlesztés 
Az elmúlt években sikeresen működött ez a program, amely 
lakossági, rendőrségi, közútkezelői igény alapján valósult meg. 
2019. évben a Váltó utca (a Nemes utca és a Paprika utca 
között), a Rákosvölgyi köz (a Rákosvölgyi utca és Váltó utca 
között), a Korponai utca (Állomás utca 2-nél) és a Sörös utca 
közvilágításán javítottunk a közbiztonság növelése érdekében. 

 

Gyakorló utcai lakótelep 
útfelújítása II. ütem 
Az Újhegyi lakótelepen 
megkezdett belső utak felújításához hasonlóan a 
Gyakorló utcai lakótelepen is szükségessé vált a belső 
utak felújítása. A lakótelep teljes felújítása két 

ütemben valósult meg. Az I. ütem 2018-ban, a II. ütem pedig 2019 szeptemberére készült 
el, mellyel gyakorlatilag a páros oldali belső utak és parkolók teljes mértékben 
megújultak. A felújítás során mintegy 10 000 m2 aszfaltfelület bontására és építésére 
került sor. Az útfelület átlagos szélessége 6 m, hossza eléri az 1 km-t. 
 
Lavotta   utcai    lakótelep   útfelújítás          
II. ütem 
Az elöregedett aszfalt felületek felújítása a 
Harmat u. - Sibrik M. út – Mádi u. - Lavotta u. 
által határolt területen belül, a 2018-ban 
elkészült első ütemből kimaradt, 3 db U 
alakú területen folytatódott. A munkák 
során 6000 m2 burkolt felület újult meg, 
melynek több, mint 40%-a parkoló. A 
megújult útburkolat hossza meghaladja az 500 m-t. 
 

Farkasalma utca és Medveszőlő utca 
vízelvezetés és parkolók kialakítása 
A Noszlopy utca – Petrőczi utca – Kada utca –  
Száraz utca által határolt területen belüli 
útpályák, járdák és parkolók újultak meg, 
illetve új parkolók épültek. Összesen több, 
mint 1,30 km hosszon mintegy 6300 m2 
(különböző szélességű) útpálya újult meg, 
mellyel együtt 2000 m2 járda is új burkolatot 
kapott a területen. 
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Járdafelújítási program 
A Harmat utca páros oldalán a Gitár utca és az Ihász utca között, 
a Harmat utca 32-40. belső járdája, a Óhegy utca páros oldala a 
Kőér köz és a Kőér utca között, a Kőér utca és az Óhegy utca 16., 
valamint a páratlan oldal a Kada utca és a Medveszőlő utca 
között, Ceglédi utca páros oldala a Bihari út és a Kékvirág utca 
között, a  Havas Ignác utca a Martinovics térnél, a Sörgyár utca 
73. előtti szakasz, a Lenfonó utca 6. és a buszmegálló közötti 
járda, a Medveszőlő utca parkhoz vezető járdaszakasza, és a 
Tündérfürt utca egy-egy szakaszán újult meg a járda felülete. 
 
 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása 
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet környezetében 
három utcában, összesen 72 parkolóhely létesült négy 
helyszínen. A Szentimrey utcában 21 és 5 parkoló épült, a Bodza 
utcában 7 parkolóhely létesült, míg a Sörgyár utca 150 méter 
hosszú szakaszán összesen 39 parkolóhely került kialakításra.  
 
 
 
 

Agyagfejtő utca 6-12. parkolóépítés 
Az Agyagfejtő utca 6-12. mögötti, a korábbi 
dühöngő területének igénybevételével 
összesen 31 új parkoló kialakítására került 
sor. A parkoló kialakítása olyan 
térkőburkolattal készült, mely helyben 
biztosítja a ráhullott csapadékvíz 
elszikkasztását, ezért külön csatornát nem 
kellett kiépíteni. 

 
Újhegyi lakótelepen parkolóépítés 
A Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató utca 
– Tavas utca területen belüli 6 különböző 
helyen és mértékben összesen 108 új parkoló 
kialakítása történt meg. A területen az 
eredetileg tervezett huszonkét darab fa 
helyett csupán kilenc fa kivágása mellett 
sikerült a parkolóhelyeket kialakítani. A 
kivágott fák pótlása a vegetációs időszak 
elmúltával kezdődhet meg. 
A Szőlővirág utcában három helyen alakítottunk ki parkolóhelyeket. A Tavas utcai 
torkolat mellett 19, a középső területen huszonkét, a sétányhoz közeli oldalon, az orvosi 
rendelő mellett 13 új hely várja az ottélőket. A Tóvirág utcában 14 helyet sikerült 
kialakítani. A Mélytó utcában a Tavas utcai oldalon összesen 21 parkolóhely készült el. A 
Pára utcában 19 új hely létesül az iskola környezetében. A parkolók burkolata 
vízáteresztő ún. Öko-drén rendszerű térkőből épült, az Agyagfejtő utcában épült 
parkolókhoz hasonlóan. 
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Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely 
kiépítése 
A Gyakorló utca 21. szám (Keleti Károly 
Kereskedelmi Szakközépiskola) előtt, már 
meglévő gyalogátkelőhely akadálymentesítését 
és jelzőlámpával való ellátását végeztettük el. A 
munkára a 2019-es nyári tanítási szünet 
folyamán nyílt lehetőség. Bár ezen a helyen a 
gyalogátkelőhely már évtizedek óta megvolt, de 

a növekvő gépjármű forgalom, a közeli buszmegállók igényelték a gyalogosok védelmét. 
Az új átkelőhelyhez kapcsolódóan a burkolati jelek is változtak (felkerült záróvonal és 
stop vonal), valamint a szervizút mellett a közvilágítás erősségén is javítani kellett. A 
közlekedőket (gyalogosokat és a gépjárműveket is) szenzorok érzékelik, melyekkel a 
rendszer a forgalmi viszonyokat is figyelembe veszi. A vakok és gyengén látók részére 
hangjelzést is ad a berendezés, amennyiben ezt a náluk lévő eszközzel aktiválják. 
 
Karácsonyi díszvilágítás 
Advent első vasárnapjától Vízkeresztig a 
karácsonyi díszvilágítás biztosítása a Kőrösi 
Csoma sétányon, az Újhegyi sétányon, a 
Mélytónál elhelyezett karácsonyfán, 
valamint a Kőér utcában (Óhegy utca –  
Harmat utca között). 2018-ban ezek a 
helyszínek kibővültek az Újhegyi sétány év 
közben megújult szakaszával és a Gyakorló 
lakótelep sétányánál kihelyezett üdvözlő 
felirattal. 

 
 

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 
 
 

Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.) 
A lapostető rétegrendje a mai 
korszerű előı́rásoknak megfelelő 
hőszigeteléssel, illetve az új PVC-
lemez csapadék elleni szigeteléssel 
került kialakı́tásra. A felújı́tás 
31 719 000 Ft-ba került. 
 
 
Az óvoda konyha előtti közlekedője padlóburkolat cseréjével, az 
oldalfalain csempeburkolat kialakı́tásával, falfelületek festésével 
újult meg 1 875 000 Ft értékben. 
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Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125-127.) 
A bölcsőde gazdasági folyosójának hidegburkolatcseréjét 
végezték el a nyár folyamatán, melynek költsége 2 405 000 Ft 
volt. 
 
Csodapók Óvoda (Mádi utca 125-127.) 
Négy csoportszoba, a mosogató és az előtér festése, további 
négy csoportszobában laminált parketta elhelyezése történt 
meg. A felújı́tás összege 6 901 000 Ft volt. 
 
Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) 
Az óvoda 2 csoportszobájában új PVC-burkolat készült 2 
252 000 Ft értékben. 
 

Apraja Falva Bölcsőde (UÁ jhegyi sétány 5-7.) 
A bölcsőde 2 aulájában a belső harmonikaajtós, félig üvegezett 
elválasztófalak készültek el. A kivitelezés 2 088 000 Ft-ba került. 
 
Aprók Háza Óvoda (UÁ jhegyi sétány 5-7.) 
Az étellift felújı́tására fordı́tott összeg 689 000 Ft volt. Az óvoda 
1 csoportszobájában új PVC-burkolat készült, illetve a főbejárat 
előtt is felújı́tásra került a hidegburkolat, valamint az udvari 
faház padlóját is burkolták, mindösszesen 2 959 000 Ft 
értékben. 
 
 
 

Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/A) 
Az óvoda egy csoportszobájában és négy előtérben új 
PVC-burkolat készült, összesen 2 745 000 Ft értékben. 
 
Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86.) 
Az óvoda 3 csoportszobájában laminált parketta- 
burkolat készült, amely 3 413 000 Ft-ba került. 
 
Zsivaj Óvoda (Zsivaj utca 1-3.) 
Az étellift felújı́tása a vezérlőrendszer korszerűsı́tésével, 
kötélcserével, rozsdamentes ajtók cseréivel, ételszállı́tó doboz 
cseréjével valósult meg 3 746 000 Ft összegben. 
 
Szivárvány Bölcsőde (Maglódi utca 29.) 
Az intézményi kazán cseréjére került sor 2 427 000 Ft 
összegben, továbbá 3 csoportszobában laminált parketta 
elhelyezése történt meg összesen 2 454 000 Ft értékben. 
 
Bóbita Óvoda (Halom utca 7/B) 
Két csoportszobában és 2 öltözőben a PVC-burkolat cseréjét 
végezték el a nyár folyamatán, amely összesen 3 200 000 Ft-ba 
került. 
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Csodafa Óvoda (UÁ jhegyi sétány 15-17.) 
A közlekedő lépcső PVC-burkolatát és a pihenő PVC-burkolat 
cseréjét végezték el a nyár folyamatán 875 000 Ft összegben. 
 
 
Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár utca 15.) 
A bölcsődében egy vizesblokkban a padlóburkolatot cserélték 
773 000 Ft értékben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.) 
Az óvoda és bölcsőde közötti új kerı́tés épı́tésére került sor, 
továbbá a pincei falszakasz injektálására, a homlokzat 
hőszigetelésére, szı́nezésére, valamint egy homlokzati 
nyı́lászáró cseréjére és a játszóudvaron új elektromos 
árnyékolók beépı́tésére összesen 57 786 000 Ft értékben.  
 

 
Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni út 47.) 
Az intézmény utcai kerı́tése megújult és az udvari 
homlokzat hőszigetelése, annak szıńezési 
munkálataival együtt megtörtént, az új előtető 
épı́tésével és a padlásfödém hőszigetelésével együtt.  A 
felújı́tás összesen 44 587 000 Ft-ba került. 
 
 
 
 

Gesztenye Óvoda (Maglódi utca 8.) 
Az óvoda udvara teljes felújı́tásra került. UÁ j szıńes, öntött, vı́záteresztő gumiburkolatok 
készültek, új játék és egyéb kerti berendezések, párakapuk, ıv́ókutak, homokozók, 
automata öntözőrendszer került telepıt́ése, új kerı́tés 
épı́tése, valamint a zöldfelület rendezése valósult meg 
98 407  000 Ft összegben. 
 
 
Kamerák és riasztók kiépítése 
A biztonság érdekében az Apraja Falva, 
Gyermeksziget, Napsugár, Apró Csodák, Szivárvány, 
Gyöngyike és Manóvár Bölcsődékben került kiépítésre 
kamerarendszer. 
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A kőbányai óvodák, bölcsődék játszóterei is megújultak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÁRKA Család- és Gyermekjóléti Központ (Mádi utca 86.) 
A viharkárban megsérült tetőfelület veszélytelenı́tése és 
felújı́tása vált szükségessé a nyáron. Az új tetőfedés 
trapézlemezes megoldással készült el 5 965 000 Ft értékben. 
 
Gyermekek Átmeneti Otthona (Salgótarjáni út 47.) 
Homlokzat szigetelése, szı́nezése, padlásfödém hőszigetelése 
történt meg a járulékos munkákkal összesen 14 010 000 Ft 
értékben. 
 
Kocsis Sándor Sportközpont (Bihari utca 23.) 
A Szállás utcai szakasz régi kerı́tésének elbontása után új, 
táblás kerı́tésrendszer került kiépı́tése 235 fm hosszban, új 
távirányı́tós nagykapuval és személybejárattal együtt összesen 
25 218 000 Ft értékben. 
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Kocsis Sándor Sportközpont – Újhegyi Uszoda (UÁ jhegyi út 13.) 
A tavaly februári bezárást követően azonnal megkezdődtek a 
veszélytelenı́tési munkálatok. A feltárások során azonban 
szükségessé vált a tetőszerkezet teljes felújıt́ása, amely 2019 
januárjában fejeződött be. 
A tetőfelújı́tásra fordı́tott összeg: 295 186 000 Ft. 
 
 

 
Egyesített Bölcsődék Központja (Körösi Csoma Sándor sétány 8.) 
Az intézményben a régi berendezéseket korszerű kondenzációs kazánokra cserélték, 
összesen 3 018 000 Ft értékben. 
 
Balatonlellei tábor (Balatonlelle UÁ szó utca 1-3.) 
Balatonlellén a KOÖ SZI gyermeküdülő területén a régi nagy faház elbontása után egy 
korszerű energiatakarékos, téliesı́tett könnyűszerkezetes faház épült, mely 64 gyermek és 
6 nevelő elhelyezésére alkalmas. A faház tervezése, épı́tése 88 675 000 Ft-ba került. 

 
Újhegyi Közösségi Ház szellőzés 
A nagyobb rendezvényeken állandó panaszként fogalmazódott meg a szellőzés 
elégtelensége, ezért első ütemben a fix nyílászárókat nyílókra cserélték. 
 
S1 felújítás 
A Dreher villa gardrób feletti középső födém részleges cseréje, felújítási és statikai 
megerősítési munkái elkészültek. Az S1 telepen a sorozatos vízcsőtörések miatt 
megtörtént a Bánya utca 35. területen lévő víznyomócső cseréje, továbbá a meglévő 
kamerarendszer felújítására is sor került. 

 
Állomás utca 8. garázsok bontása 
A garázsok elbontása, valamint a terület rendezése, a szomszédos tűzfal vakolásával, az 
épület melletti járda megépı́tésével megtörtént. 

 
 

Keresztúry Dezső Általános Iskola B épülete 
(Keresztúri út 7-9.) 
Az iskola fűtéskorszerűsı́tésének keretében új, 
korszerű primer és szekunder oldali hőközpont 
kialakı́tására került sor. A teljes fűtési hálózat, a fűtési 
vezetékek és a radiátorok cseréje történt meg. A 
vizesblokkok strangjaira elektromos bojlerek állı́tják 
elő a meleg vizet.  
A felújı́tásra fordı́tott összeg 248 000 000 Ft volt. 
 
 

 
Kőbányai Zenei Stúdió (Cserkesz utca 39.) 
A Zeneiskola teteje az esőzések során folyamatosan beázott, az elöregedett régi azbeszt 
rombuszpala fedés miatt, mely átengedte a nedvességet. A tető teljeskörű felújı́tása 
megtörtént.  
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LAKÓÉPÜLETEK, LAKÁSOK FELÚJÍTÁSA 

 
Maglódi út 32-36. I. ép. tetőfelújítása 
Az épület tetőszerkezete tönkrement, a héjalás 
töredezett és hiányos volt, ezért állandó beázások 
voltak. A tető felújı́tásra került, tetőlécek cseréjével, a 
gerendák megerősı́tésével, 
továbbá a bádogos 
szerkezetek is felújı́tásra 
kerültek, új cserépfedés 
került felhelyezésre. 

 
 
Kőrösi Csoma Sándor út 40. kerítésfelújítása 
A kerı́tés elöregedett korhadt állapotban volt, mely felújı́tásra 
került a szerkezet megerősı́tésével és új trapézlemez 
felszerelésével a meglévő, megerősı́tett vasszerkezetre. 
 
 

 
Kőér utca 54/A kerítésfelújítása 
A régi meglévő kerı́tés funkcióját a korábban elbontott 
sufni hátfala töltötte eddig be. A kerı́tés szerkezete 
teljesen szétfagyott és balesetveszélyes állapotba 
került, ezért a régi szerkezet elbontása vált 
szükségessé, melynek helyére egy új drótháló kerı́tés 
került kiépı́tésre zsalukő lábazattal. 

 
 

 
Lakások felújítása 
Az idei évben 68 lakás teljes felújı́tása történt meg. 
Ebből a Vaspálya utca 57., 58. kiürı́tése miatt 7, a Hős 
utca 15. kiürı́tése miatt 14, a Bihari utca 8/C-ből való 
kiköltöztetés miatt 11, a Gyömrői út 88. épület kiürı́tése 
miatt 18, valamint egyéb okok miatt még további 18 
lakás került teljeskörű felújı́tásra. A felújı́tások során a 
külső-belső nyı́lászárókat cserélték ki, továbbá a 
lakások burkolatai, gépészeti vezetékei, elektromos-
hálózata került felújı́tásra, a szaniterek és a berendezési 
tárgyak cseréjével együtt, valamint a lakások teljes 
festést is kaptak. 
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JÁTSZÓTEK ÉPÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA, EGYÉB SZABADTÉRI FELÚJÍTÁSOK 
 
Óhegy parki játszóterek 
Egyedi tervezésű új eszközökkel, Kőbánya hagyományait idéző két új játszótér várja a 
gyerekeket a kerület egyik legkedveltebb helyszínén, az Óhegy parkban. A 15 hektáros 
szabadidőpark belsejében az árnyas játszótér erdei hangulatot idéz, a 0-7 éves korosztály 
kikapcsolódását színes grafikájú gumi állatfigurák és fészekhinta is szolgálják. A 7-14 
évesek pedig a bányászati tematikájú játszótér kötélpályáján és mászó szikláin is 
kipróbálhatják ügyességüket. A megvalósítása bruttó 369 millió Ft-ba került. 
 

 
 

 
 
 
 
Harmat utca 158. előtti játszótér felújítása 
A szeptember végén kezdődött felújítás során kerítés került 
kiépítésre a játszótér zárhatósága érdekében. A meglévő 
játékok egy része áthelyezésre került és új, eséscsillapító 
gumiburkolatot kaptak. A Harmat utca 150. előtti hinta és rugós 
játék is áthelyezésre került a zárt játszótérre. 
 
 
 

https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085421470785/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCYyIYdnGTFys-_Jm2q_JnS2hahEIeB2PzrFBnvSOEnNkCTpz6EuF_z8OJz3V14Dt5jVlizONng6Zoo&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085421470785/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCYyIYdnGTFys-_Jm2q_JnS2hahEIeB2PzrFBnvSOEnNkCTpz6EuF_z8OJz3V14Dt5jVlizONng6Zoo&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085628137431/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC2oInXSN1FbAc9oR6fuYFStRE4nKa7goHkT0Yhd4Ifsxy4Yz0wi3-BEmd9jSEQ0TxV23YEZuZNW3vo&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085628137431/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC2oInXSN1FbAc9oR6fuYFStRE4nKa7goHkT0Yhd4Ifsxy4Yz0wi3-BEmd9jSEQ0TxV23YEZuZNW3vo&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085438137450/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfuG42VrMUC0RI-3Ls7yDPHvowzvJHtlC0Om1nBPMinA23_qYtm26EJCQNBvNKL5uQlzn8WLtTfJkq&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085628137431/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC2oInXSN1FbAc9oR6fuYFStRE4nKa7goHkT0Yhd4Ifsxy4Yz0wi3-BEmd9jSEQ0TxV23YEZuZNW3vo&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2219089621470365/2219085624804098/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBMCau5QduqceOXNZB2Ge2qUssOz44D-tH4nWymBVSODJlTShP3zqxwwrrPhxRTwd6Fizw8ymfHdlHP&__xts__%5B0%5D=68.ARDcIELh3GlB-W00mSka3eI-aIcJrtR-T2UMaIPvJ3_kdGJ034VUqULAxlyg-K_nezTbyG4z5rGmUZv_G1DC8LqZFGaQxcdpf2zDm9tu8kDYCrUQgHKry__QRX4f0rj43hwJuPSXHyI29rsnK2yUQEkFBm33XcXpyyqRMjN6h5ligNTfjc6bONwONWsFMSKWScCXrLdpMpTMrZEl4R3IV2XLWnMemvvxM3vW5PakVlOFdI8pLD2X59Ghaxi4frypO5sYtpM-0yV4MDDFF7qjkf3v16F6YQyPOvDVj5sJ53HzH55C8RrQdH_xl4vGFWbC-tQbu7doLgXWlxyxtUG1VPFr4A
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További ízelítő a kerület nagyszabású játszótér-megújítási programjából 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Építjük és szépítjük Kőbányát! 
Májusban több mint 1000 négyzetméteren mintegy 27 ezer virágot ültettek el a Kőkert 
munkatársai. Többek között muskátlival, begóniával és díszcsalánnal díszítették az 
Önkormányzat gondozásában lévő területeket, ágyásokat, körforgalmakat.  

 
 
 
 

 
 

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

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

https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2225783627467631/2225780757467918/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDX0FNH8xRnvACVTePKXpeq7FjJBODd8IQkrYmC83evRfrQf0huANhMKGgF2Zx0ukOzlJFIF9UY58Ww&__xts__%5B0%5D=68.ARCaNCtbF-M1oII9V5hJ8Gpsg_BmlWuaxIZSEfSzs7sSKo0G3yn8WhYthfAZUbQE1th5mO8sU6oR2ZWFOUWtQupFQP31QmQS3RG0Zf_cTFWn-mx8JZ5sAzxuMIeQWXB4wIEZbEEGbKqfLzQh2hT3W2lZEgpi9Poj98K1IW5bOW6WWbcjPi1bJNMHWxCYUlsIgnO1ZQ-07it2scEpuvdsT0212XfUTrlUpI-cRIhK17jTyFOzFfeVxAF49XHoBMzyJHMquvqv3TE9tWR_anWt17MXGNp883vxZXf2Uht_mHZ8QBMAqon2Q9rkeAlyF2JUb4ONVfEMFr0doGPMD_1SJZQWkA
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2225783627467631/2225780844134576/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBsKW_y3c8N2ndPIAWBAx9dQ0fJS-OQJCmf8cgfAPzJgCjSLck0EcOP5P1whFlUzdyMGKh98IyAMvB0&__xts__%5B0%5D=68.ARCaNCtbF-M1oII9V5hJ8Gpsg_BmlWuaxIZSEfSzs7sSKo0G3yn8WhYthfAZUbQE1th5mO8sU6oR2ZWFOUWtQupFQP31QmQS3RG0Zf_cTFWn-mx8JZ5sAzxuMIeQWXB4wIEZbEEGbKqfLzQh2hT3W2lZEgpi9Poj98K1IW5bOW6WWbcjPi1bJNMHWxCYUlsIgnO1ZQ-07it2scEpuvdsT0212XfUTrlUpI-cRIhK17jTyFOzFfeVxAF49XHoBMzyJHMquvqv3TE9tWR_anWt17MXGNp883vxZXf2Uht_mHZ8QBMAqon2Q9rkeAlyF2JUb4ONVfEMFr0doGPMD_1SJZQWkA
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2225783627467631/2225780740801253/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAojpdiv_HMFfTBm8EkGhmxHJUXzH35urUdNLJIDirnLbVxsFYW0qrTW7N0s3gbrZ9ZMKB5e8wJkXWF&__xts__%5B0%5D=68.ARCaNCtbF-M1oII9V5hJ8Gpsg_BmlWuaxIZSEfSzs7sSKo0G3yn8WhYthfAZUbQE1th5mO8sU6oR2ZWFOUWtQupFQP31QmQS3RG0Zf_cTFWn-mx8JZ5sAzxuMIeQWXB4wIEZbEEGbKqfLzQh2hT3W2lZEgpi9Poj98K1IW5bOW6WWbcjPi1bJNMHWxCYUlsIgnO1ZQ-07it2scEpuvdsT0212XfUTrlUpI-cRIhK17jTyFOzFfeVxAF49XHoBMzyJHMquvqv3TE9tWR_anWt17MXGNp883vxZXf2Uht_mHZ8QBMAqon2Q9rkeAlyF2JUb4ONVfEMFr0doGPMD_1SJZQWkA


33 
 

 
TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

 
Felsőrákosi-rétek természetvédelmi területének kiterjesztése 
A Felsőrákosi-rétek 2014. évben védetté nyilvánított területe a Rákos-patak mentén 
fennmaradt értékes lápi élőhelyeket, közöttük jó állapotban megmaradt üde lápréteket, 
kékperjés kiszáradó lápréteket, égerligeteket foglal magában, amelyek számos védett 
állat- és növényfajnak nyújtanak otthont. A területbe beékelődnek országos szintű 
védettséget élvező, úgynevezett ex lege védett lápfoltok, és az azok között lévő területek 
a védetté nyilvánítással biztosítják a nagyon fontos ökológiai kapcsolat fennmaradását. 
Ahhoz, hogy a terület betöltse természetvédelmi, zöldfelületi és rekreációs funkcióját, 
szükséges a folyamatos természetvédelmi szempontú kezelése, őrzése és 
bemutathatóságának növelése. 
A Kőbányai Önkormányzat kezdeményezte a Budapest Főváros Önkormányzatánál a 
Rákos-patak mentén található, természeti értékekben gazdag vizes élőhely helyi 
jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. 
A tó egész évben vízzel teli, fontos kétéltű élőhely, valamint Budapesten egyetlen ismert 
élőhelye a fokozottan védett lápi pócnak (Umbra krameri), ezért védelme és hosszútávú 
megőrzése feltétlenül indokolt volt. A terület védetté nyilvánításának célja a főváros 
emberi tevékenység által kevésbé zavart vizes élőhelyének védelme, növény- és 
állatvilága fennmaradásának biztosítása, jelentős tájképi értékének megőrzése. 
Az eljárás eredményeként a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a 33/2019. 
(VI. 19.) önkormányzati rendelettel a Budapest helyi jelentőségű védett természeti 
területeiről szóló 25/2013. (IV 18.) Főv. Kgy. rendeletet módosította, ezáltal az általunk 
javasolt mintegy 15 882 m2 kiterjedésű területet 2019. július 1. napjával helyi jelentőségű 
védett területté nyilvánították. 
A Felsőrákosi-rétek természetvédelmi területével, valamint az országos jelentőségű 
védett lápokkal és a Felsőrákosi-tóval együtt 2019. július 1-jével már 164 hektáros 
tájegységre nőtt a kerület természetvédelmi területének nagysága, amely a Budai 
Tájvédelmi Körzet után a második legnagyobb védett terület Budapesten. 
 
"Önnek is szeretnék adni virágot" akció 
Virágünnep Kőbányán! Összesen 69 290 tő 
virágot és növényt adtunk át a nyerteseknek: 
311 társasháznak, 63 intézménynek és 2820 
magánszemélyek az "Önnek is szeretnék adni 
virágot" pályázatunk keretében. 
23 000 egynyári virág, 10 550 évelő, 11 340 
muskátli, 4 400 fűszernövény és 20 000 
sövény került az Önkormányzat 
kerületszépítő akcióinak és a gondos 
kőbányaiaknak köszönhetően otthonaink 
ágyásaiba.                                                                   Köszönjük, hogy együtt szépítjük Kőbányát!  
 
Szemétszedési akció a Föld napján 
Önkormányzatunk is csatlakozott a TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akcióhoz. Elsőként a Korponai utca, majd a Csajkovszkij park és a Barabás utca 
rendbetételére vállalkoztunk.  
 

https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2203889392990388/2203871286325532/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCKymsEavOvHbcxPJcTt5wFBZ4VweYk35VxrZNOjMv7Me7UaxxyfI9_5xPnyNOvJxslZndd_USzn64U&__xts__%5B0%5D=68.ARCs1syAYor1zy95RfDytgyx4T4ibHOga19tiSTReVqHAU9xVoKaBF5glNQlRtrjNdMwPPZu2Lh0WGo_LdOy6qBTxRO5L6naBMCJbylK8CM9QFdXI89_j6o9cwRJuBxesK4AD_EPN-0QTL-jU2NNrEIxBlbzbZN3HZG4TSXoJcuqOhoypnLeG1XnGYinAhYox4pIMXP062NqfisAVQKcbomXSa3TnyiZzm9qd_vPD9o4rEBNIgk0ekvvXZX2qiFmj_RePxoY-ytV2JqoacQ62oWi3WvvI63hqlUMEEZk0lSbvmcWcCTpkWKGO1wGd7C4gLBq72OeDc8Kqk87W8hkfkRW4g
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KULTÚRA, OKTATÁS, SPORT 
 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Kőbánya kulturális életének 
egyik legfőbb szervezője.  

Évről évre megvalósítja az Önkormányzat által 
szervezett fesztiválokat, mint a Halmajális, a Szent László 
Napok, a Blues fesztivál, amelyek elmaradhatatlan 
rendezvényei Kőbánya életének. 
 
 
 
 

 
Az Önkormányzat honlapján, a www.kobanya.hu oldalon található hírfolyamban 

egész évben nyomon követhetik a kerületet érintő eseményeket. 
 
A Kőbányai Kulturális Központ a rendezvények mellett nagy hangsúlyt fektet a kőbányai 
tanulók táboroztatására is.  
 
Az Önkormányzat támogatásával kedvezményesen üdülhetnek, táborozhatnak a diákok 
Balatonlellén, de egész nyáron várja őket a napközis tábor is.  
 
A KÖSZI (1105 Budapest, Előd u. 1.), az Újhegyi Közösségi Ház (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 16.), a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (1102 Budapest, Füzér u. 32.) egész 
évben számos programmal, sportolási és szórakozási lehetőséggel várja az érdeklődőket. 
 
Az aktuális programokról bővebben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális  
Non-profit Kft. honlapján és személyesen a Kőbányai Kulturális Központban tájékozódhat. 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14., telefon: 06 1 260 9959 e-mail: korosi@korosi.org, 
honlap: www.korosi.org) 

Az Önkormányzat 2016-2019 Sportkoncepciójának végrehajtásában kiemelt szerepe van 
az intézménynek. Az ellátandó feladatok érintik a diáksportot, a versenysportot, a 
lakosság szabadidősportját, valamint a fogyatékkal élők és időskorúak részére 
biztosítandó sportolási lehetőségek, programok biztosítását. A „Mozdulj Kőbánya” 

A Kocsis Sándor Sportközpont feladata a 
kerület sportéletének szervezése. Törekvésük 
egy olyan rendszer működtetése, amelyben az 
óvodás kortól a nyugdíjas korig mindenki 
számára a sportolásra és mozgásigényének 
kielégítésére.  
 
Az intézmény feladata rendkívül szerteágazó, a 
létesítmények működtetésétől a versenyek, 
táborok, rendezvények szervezéséig, a kerület 
minden korosztályú lakójának sportolási igényét 
kielégíteni.  
 
 

http://www.kobanya.hu/
mailto:korosi@korosi.org
http://www.korosi.org/
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programsorozat számos elemének lebonyolítója (pl.: Kihívás napja, Kőbányai Szenior 
Tízkarikás Játékok) a Sportközpont.  
 
A Sportközpont székhelyeként is működő Bihari úti Sporttelep (1107 Budapest, Bihari 
utca 23.) az átadása óta a lakosság, a cégek, az egyesületek szélesebb körének nyújt 
sportszolgáltatásokat. Lehetőséget biztosítanak a kerület intézményeinek, 
szervezeteinek, cégeinek, hogy sportrendezvényeiket nálunk szervezzék meg. 
 
Az Ihász utcai létesítmény (1105 Budapest, Ihász u. 24.) is folyamatosan szolgálta ki a 
lakosság, az egyesületek, valamint az oktatási intézmények igényeit. A folyamatos, 
intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé vált 
műfüves pályák burkolatának a cseréje az Önkormányzat és az MLSZ támogatásával 2017 
tavaszán megvalósult.  
 
Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.). 
 
Az intézményről bővebb információ a www.kobanyasport.hu oldalon található. 
 
 

A SPORTOS KŐBÁNYA 
 

 
Ingyenes jégpálya 
Hagyományaink szerint az adventi hetekre 2018-ban 
és a 2019. esztendő első hónapjára két szabadtéri, 
ingyenes jégpályát nyitottunk a korcsolyázni 
vágyóknak a Szent László tér 2-4. és a Harmat utca 
196-198. szám alatt.  

 
 

 
 

Újra mozdult Kőbánya! 
 
A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel 
2019-ben is megrendezésre került a 
„MOZDULJ KŐBÁNYA!" rendezvénysorozat, 
amely egy 10 eseményből álló 
programsorozat az egészség megőrzése és a 
rendszeres testmozgás népszerűsítése 
jegyében. Március 9-én vette kezdetét a 
Jeges Nappal, majd folytatódott április 6-án, 
az Isaszegi Kerékpáros Emléktúrával.  
 

http://www.kobanyasport.hu/
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A túrázókat Pécelen tea és zsíros kenyér várta, majd 
megérkezve a Szoborhegyen, a Honvéd-emlékműnél 
Edényi László, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója 
elevenítette fel előadásában a csata részleteit. A 
bringások megtudhatták, hogy éppen 170 évvel 
korábban milyen kiélezett és hősies küzdelmet 
folytattak a magyar katonák az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tavaszi hadjáratának sorsdöntő 
csatájában. A történelmi visszatekintést követően a 
kerékpárosok megkoszorúzták az emlékművet.  

 
A program a Rekordkísérlet Napjával, az V. OHP 2 órás rekordkísérlettel folytatódott az 
Óhegy parkban, amely egy nagyon jó hangulatú délelőtt, kiváló közösségi program volt 
kicsiknek és nagyoknak. Igazi örömfutás, kocogás és séta. 
 
Sérültek és épek sportoltak együtt a második 
alkalommal megrendezett Esélyegyenlőség 
Napja rendezvényen, a Mozdulj Kőbánya 
programsorozat keretében, a Kocsis Sándor 
Sportközpontban. A Szekeres Pál 
védnökségével szervezett esemény résztvevői 
a közös bemelegítés után többek között 
ülőröplabdázhattak, kosárlabdázhattak, kipró-
bálhatták a kerekesszékes vívást és sportági 
bemutatókat tekinthettek meg. 
 
 
A Mozdulj Kőbánya programsorozat keretében zajlottak még a Kihívás Napja, a Magyar 
Úszás Napja, az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, a Kőbányai Senior 
Tízkarikás Játékok, a Kőbányai Úszó Nap, valamint a Kőbányai Helyismereti Túra 
rendezvények. 
 
A résztvevők szabadon választhattak az érdeklődésüknek, szabadidejüknek, felkészült-
ségüknek, életkoruknak leginkább megfelelő programok közül. 

 
 

https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2232838573428803/2232816466764347/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB2Gggy1MBVk66ov6xIkA2H7M-Y7pTiS-AUL84wSWLHpmAWCE74IV53r1fg2xqrro1Fb8MjHxtmxGYi&__xts__%5B0%5D=68.ARCcXYv43oWah9aQJmDequz-irCDhru2DzUwAlUaF4v-wZdhRmk-lm8-B_8JxANE6tc2265ploaH4hJ4aodYt9TB35h6vpyl2YVpCyS267RvUt8RMhgzIgKMTITY-DJ8bizMC1zvWoukUV3YOlppLISUtkJBV7m1iqLXkC9iTalZ4-uiTjxx7Z4YYM6NJ5drnb35VX7OyBbUWXtl45aKHJ-jMK1RRG2YjbYgGVzYf1BbfJIhQ736R_xdONUSh0a6JmeyPrZ2rTqYSDtCC6TWZlwyUdwVXmT3upLk1ZbcLBkBB7qNQp0bmhghvwDVqH8Qzl-JH_9vAGsLxHh-kov-EM8eog
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2185920554787272/2185914161454578/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCyjJ9ZwlmhaasSy-2M__TqZNUF77jfb2OrT3i8O2_P2rJd6rXzgAS6ZU7a5BE5M6KvDVtxGQlqGPuc&__xts__%5B0%5D=68.ARARydDQgaN5K-h-1o3iElP_nbKXGTFtj6nGm3j31flvkrCdF9_haE5WPt179nunTMUp6-YyNYYU3ikYTRy-2q85GlUj6vOJ0WDbXkw2Ck-YZatY_ylzFloBauD1dYMVRt23pLeBl2xvl510K3bEGvUvGXun38z8cXHO2ZdjLGGhnuAMQdNVwmC06thJCAgdKh72uZoIyBbygBghTdUUrVIag0SKaXmBCTSus6x3QS6F99wzuRv3QCZdg7awz32BJVVaysJ7lCGeTx2RpfzfAkqOmBuTQUlYd5za6dL3aCUyzJv_9arUr_RE63TI0IJxx89ALqa8j8jOJkAn70UQeVuv4g
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Immár 25. alkalommal adott otthont kerületünk az országos 
streetball fesztivál nyitóeseményének. Május 18-án egész nap 
pattogtak a kosárlabdák a most is igen jó hangulatú 
sportrendezvényen, a Népligetben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Táborozási támogatás 
Negyedik alkalommal tudott segíteni az idén és 
147 kőbányai gyermek nyári táborozásához 
járulhatott hozzá fejenként 15 ezer forinttal dr.  
György István kormánymegbízott „Adjunk a 
húroknak... és a rászorulóknak is!" jótékonysági 
koncertjén összegyűlt nagylelkű felajánlásokból.  
 
 
 

Újhegyi Tavaszi Pinik 
Negyedik alkalommal került megrendezésre 
Kőbányán az Újhegyi Tavaszi Piknik. 2019. május 
25-én a Balkán-Est csempészett különleges 
hangulatot a Mély-tó környezetébe. A Bolgár, 
Görög és Szerb Nemzetiségi Önkormányzatokkal 
szervezett rendezvényen a kultúra és a 
gasztronómia szerelmeseinek igyekeztek 
kedvezni. 
 

 
Szép jubileum... 
A Szivárvány Idősek Otthona 15 esztendeje, az 
Örökifjak Idősek Klubja három évtizede 
működik és áll az idős emberek szolgálatában 
kerületünkben. A jeles évfordulókat 
ünnepelhettük együtt a dolgozókkal, lakókkal, 
klubtagokkal az idei évben. 
  

https://www.facebook.com/dr.gy.istvan/photos/pcb.10156489860135028/10156489858020028/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjCp-QSpQc0Zu8LMSOgWJRrDoWx9ZG6-FcCr4-MS0qOiLZplrVBkLRu0DdNaVjRwFwr5KEvy-YzEOz&__xts__%5B0%5D=68.ARC-drv1K6SZUuJ-5B1ci_IJBmnaa9wX3_B5jQrQzUtLDZhddUb29guAP6WqIvtQuwuYdKY1KA4y8abAomQquDKi9PRnb1BrVJC7QJ7_ubbFBxpSfeZQTfrIKd4NVUqkxJldzL2FNQ5Qjbb5SMKx_LfSusuoCiaI-E6Y9lUEjNw2B6XuyN6KJd38mgvizALwFWxQPE3ZV7a7pJjZxW-ii24lbYB9q1r9fq10Am0umCwMQ22SK2dhPhZFy-iEKHdbuIFkTe-cxNE3jjv50s5wFlbQfLCKdAnXj9ITDY-OOpDJYv7v4IDB_N_848TJOef25guboqdXR2H9wO1WlLcHSa9duXv8gZHBga3BQ6GK_82IpDWHBywoc_MUHGJpSXBCQs3ShF0JNOPBcoslNLTsL5g0v-Zbq0WJ0i0zx78lK7f2RUHDMHmK4eTdqYS6qYY3h3Tjw_y-9frLlMegIUNIekSfuSobLoABHtzyXhUcJGcr7PcVS4Lb03Y
https://www.facebook.com/dr.gy.istvan/photos/pcb.10156489860135028/10156489858020028/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjCp-QSpQc0Zu8LMSOgWJRrDoWx9ZG6-FcCr4-MS0qOiLZplrVBkLRu0DdNaVjRwFwr5KEvy-YzEOz&__xts__%5B0%5D=68.ARC-drv1K6SZUuJ-5B1ci_IJBmnaa9wX3_B5jQrQzUtLDZhddUb29guAP6WqIvtQuwuYdKY1KA4y8abAomQquDKi9PRnb1BrVJC7QJ7_ubbFBxpSfeZQTfrIKd4NVUqkxJldzL2FNQ5Qjbb5SMKx_LfSusuoCiaI-E6Y9lUEjNw2B6XuyN6KJd38mgvizALwFWxQPE3ZV7a7pJjZxW-ii24lbYB9q1r9fq10Am0umCwMQ22SK2dhPhZFy-iEKHdbuIFkTe-cxNE3jjv50s5wFlbQfLCKdAnXj9ITDY-OOpDJYv7v4IDB_N_848TJOef25guboqdXR2H9wO1WlLcHSa9duXv8gZHBga3BQ6GK_82IpDWHBywoc_MUHGJpSXBCQs3ShF0JNOPBcoslNLTsL5g0v-Zbq0WJ0i0zx78lK7f2RUHDMHmK4eTdqYS6qYY3h3Tjw_y-9frLlMegIUNIekSfuSobLoABHtzyXhUcJGcr7PcVS4Lb03Y
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2232034926842501/2232034856842508/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiqz5czVLLrQfS9fqCKTd8vXwdqhq5Qp8kA_zN_h2E0rcSarhREjckTzn--z2BWOzhhWxYfQLlGFwn&__xts__%5B0%5D=68.ARDwiKZIjzGU2EJmHBlC55wweKF-nfTkCwU89Ah-OwZLC8-TDra4it86xLDYSTOj5rHejHwFO3OrJlXl5-WQ3tOClyGGWH5xphB8Src6p5IxrsXOelqW3ixMDdlC9__JzwnRtYfi0-_WjkebPG--gU6ErW0P_64mkcG7pV0bzyzy0CLdRdsFDLAM4H92oznj3AcpEcVeF6zpNVO8abltJeTv-wVHFSV4dXsIyTcXGHFcvkDzELqZsgQ-Le58eQHxYhzzNwMAzYuxisnCCNWD087uWRzr0kgOlPSt1aUQGp3CbpO8M6oYxAahiE9MoH5JZ25cm2Kxw2Q7V4k5qKzt-7AuEw
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2232034926842501/2232034856842508/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiqz5czVLLrQfS9fqCKTd8vXwdqhq5Qp8kA_zN_h2E0rcSarhREjckTzn--z2BWOzhhWxYfQLlGFwn&__xts__%5B0%5D=68.ARDwiKZIjzGU2EJmHBlC55wweKF-nfTkCwU89Ah-OwZLC8-TDra4it86xLDYSTOj5rHejHwFO3OrJlXl5-WQ3tOClyGGWH5xphB8Src6p5IxrsXOelqW3ixMDdlC9__JzwnRtYfi0-_WjkebPG--gU6ErW0P_64mkcG7pV0bzyzy0CLdRdsFDLAM4H92oznj3AcpEcVeF6zpNVO8abltJeTv-wVHFSV4dXsIyTcXGHFcvkDzELqZsgQ-Le58eQHxYhzzNwMAzYuxisnCCNWD087uWRzr0kgOlPSt1aUQGp3CbpO8M6oYxAahiE9MoH5JZ25cm2Kxw2Q7V4k5qKzt-7AuEw
https://www.facebook.com/dr.gy.istvan/photos/pcb.10156489860135028/10156489858020028/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjCp-QSpQc0Zu8LMSOgWJRrDoWx9ZG6-FcCr4-MS0qOiLZplrVBkLRu0DdNaVjRwFwr5KEvy-YzEOz&__xts__%5B0%5D=68.ARC-drv1K6SZUuJ-5B1ci_IJBmnaa9wX3_B5jQrQzUtLDZhddUb29guAP6WqIvtQuwuYdKY1KA4y8abAomQquDKi9PRnb1BrVJC7QJ7_ubbFBxpSfeZQTfrIKd4NVUqkxJldzL2FNQ5Qjbb5SMKx_LfSusuoCiaI-E6Y9lUEjNw2B6XuyN6KJd38mgvizALwFWxQPE3ZV7a7pJjZxW-ii24lbYB9q1r9fq10Am0umCwMQ22SK2dhPhZFy-iEKHdbuIFkTe-cxNE3jjv50s5wFlbQfLCKdAnXj9ITDY-OOpDJYv7v4IDB_N_848TJOef25guboqdXR2H9wO1WlLcHSa9duXv8gZHBga3BQ6GK_82IpDWHBywoc_MUHGJpSXBCQs3ShF0JNOPBcoslNLTsL5g0v-Zbq0WJ0i0zx78lK7f2RUHDMHmK4eTdqYS6qYY3h3Tjw_y-9frLlMegIUNIekSfuSobLoABHtzyXhUcJGcr7PcVS4Lb03Y
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2233487683363892/2233478543364806/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDAFfcqp7S3o5ZtB_YzWzC14rUOMe8x2mQpSFO9tiglWukeTayY606Ti-MKV6zes8stYp_yRhhGtYh7&__xts__%5B0%5D=68.ARAigfkGMJUV63dtV-zKyAPGg7eS-deiQBZArgaQDw3JXYnc7UgmFceyzjgKNRyEjHN2dXCtPC2_DtyTAnPKIXPdgnWzP5vOKyD0mKHyMLRgoyJqlFvABdvfLmeNOqpvUjM7ksZi6GJpQ3DPmBeV9M64DYw3YajQdlN0yE-S4WMNbK-bW5cboUs1Zt3YklifK85Fq6Y_S_MIoBHc2wOoMbJnUneyDk9Pdx75QQrkOaLTSbQenQb3m0iXRNxNKlsOz76YsFfwPwq3XTOmV6-eVIMB5ESBUGBlsmJaKk9b6pu5KVc5QBy0GvSwYE6pdJaDx5pt3K-ABdVEJcVjKGUUZqVYAA
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2233545706691423/2233506950028632/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDx_IUbyCzKMA3kwIaV7zNe91KeTps63Z3nHAafHrhvjkhxQgSSompyrutPHh-A5McGDFQGS1F9X4HJ&__xts__%5B0%5D=68.ARBV3VjOn6XZJMW7VvB3_fAhkJqY6xcPlfy86ByZlmgo8PBBQIcwW15NlBvcbxZFuLhzKJXLV64wdzHb6XXet8shXURjighsPHTbNLI6NlhttGs1fQGErQdvs_xScoY9mt6MIhQKBkGKSaCQCIeirMkQAWYNzh5lzB7gpjo8lyiXnEJQjKrF9ZY1t5fdNjcx_QCDQCcXxlkubRaSTr8dHAtym0nWKzImzXxTXM6a27doX1qn4O0ZZ9XJyYAhQpScy-obwKcmGN_EkRf6nS_MHBXangrEMaz-RDOaWI05Yf9akjSPVfQDfkqFYKsWpG5e0W4Rzg-DQkB0a0rqf17TSWJsLg
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2201262876586373/2201261466586514/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAh33kCRs7R9h7cFctObvBn-wKsT1GLHI6oxfLY5eWf43rDvP6cvonDHfzoil_EkX2MsUnk3GfhAUcW&__xts__%5B0%5D=68.ARBBaLBJmfDiGsbOME-xcrc4E_YES4lX509GUaP2g-KQxapYsr7ZhK_0-kdEkveEVwEinvfhefk_j7y3gxCwXbH29CvqToKUL3eOsR-t2jU58plZ6e6tAVDufK32MkUAFHQm7F1MTPSt0z7rTRsRlOt4V9NdSjlI-jUih8pHRMOhB71Ihlmw0gF8iSEjxb8oHbfIIY6KNGRhrF223LWTfuwvJoQxi0Q0u2NcXNe6dDRVDTRKuE_aZ6JcSQp9ySXd0OR6_eLMUX3naatorizSZl2u7cnF-VEQiRUJLo7IEUqmI29HY4_KaAyIyTb2SB1YzjmivTc4ndKRmJukYk146wO96g
https://www.facebook.com/kovacsrobertpolgarmester/photos/pcb.2225441327501861/2225437400835587/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALX2t9REvYTJK4E2PeDgNFoU5FpKP_GbvXtSY0VqiCq7qvL-d8L6O7hcJOwa4R5GcGjmHtbjnDy3YO&__xts__%5B0%5D=68.ARAbQJA4FJTNSosSHLQ9nVPNKzUlbuUiUTCJmM89fUuVixx3kSpBflcctn2GjLnhCOvlLFL_ut3Ft0nsbYlk_pt6p4BmJYLf_K9YpOmcN16YYay4VYoguAFNrx_haRf-twUcy24C-Vrr3R5_nNzAkMpZmoMC_iwhYq3s7uTvMULjoSp0Gk6TMNawEh2RcI8kT3R15dcnfFgQu030nO68gfWxDVE3AFJ3j3NTX5k1sctw6iAedojThEGTeIQUZDG-mgFNKjPEB5ab-Dbvwv5C-iYHnNrNKx4YOdBWxTcVLVDgIxnWqpCfqG1JtALLV1ZQA7hGBI3yjP4vRt-O6OzKo_6SYQ


38 
 

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KŐBÁNYÁN 
 
 

 
 
Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtást, 
szociális étkeztetést, családsegítést biztosítanak, idősek részére négy klubot, 30 fő 
hajléktalan részére az átmeneti elhelyezést biztosító LÉLEK-házat működtetik. 
 
A Pongrác Közösségi Házban (1101 Budapest, Gyöngyike u. 4.) valamennyi korosztály 
részére prevenciós és szabadidős programokat szerveznek. 
 
A gyermekjóléti alapellátások biztosítására a Család- és Gyermekjóléti Központ (1104 
Budapest, Mádi utca 86.), illetve Szolgálat (1105 Budapest, Ihász utca 26.), továbbá a 
Gyermekek Átmeneti Otthona is a Bárkán belül működik. Egészségügyi alap és szakellátás 
keretében felnőtt- és gyermek-háziorvosi ellátást, fogászati ellátást, védőnői szolgáltatást 
biztosítanak a kerület lakossága részére.  
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében 
biztosítja. 
 
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe 
vevő fizikai, mentális, szociális szükségletei, a saját környezetében, életkorának, 
élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően biztosítottak legyenek, a meglévő 
képességeinek fenntartásával, felhasználásával. 
 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítanak azoknak, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt azt önmaguknak és eltartottjaik részére 
nem képesek biztosítani. A kerületben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és 
szenvedélybetegek részére is lehetőség van az étkezés igénybevételére. 
 
A nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes kőbányai illetékességű személyek részére kulturált 
lehetőséget biztosı́tanak a napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos, tartalmas 
eltöltésére, társas kapcsolatok kialakı́tására és ápolására, valamint mentálhigiéniás 
gondozást, szociális és hivatalos ügyintézésben segítséget nyújtanak a klubtagok részére.  
A tagok alapvető higiéniai szükségleteiknek kielégı́tésére a személyi higiéné biztosítása 
érdekében tisztálkodásra, valamint a ruházat és textília mosására is lehetőség nyílik. 
 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ 2014. január 1-jétől látja el az 
önkormányzat szociális, gyermekjóléti és 
egészségügyi feladatait, 2018 őszétől a 
Budapest X., Ihász utca 24. szám alatt.  
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen szervez szabadidős programokat 
gyermekek, családok számára, illetve a hátralékkezelési tanácsadás és a munkavállalási 
tanácsadás is ebben a szervezeti egységben érhető el. 
A házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a gyermekek napközbeni ellátása kivételével a 
szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 
 
A Gyermekek Átmeneti Otthonában (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) a 12 
férőhelyen felül lehetőség van egy szülő gyermekkel történő elhelyezésére is. 
 
Telefonos készenléti szolgálat a váratlanul felmerülő, gyermeket is veszélyeztető 
probléma, krízishelyzet esetén nyújt szakszerű segítséget, mely szolgáltatást a 
Gyermekek Átmeneti Otthona látja el, az intézmény nyitvatartási idején túl hívható a  
06 30 382 8276 telefonszámon. 

 
A BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Ihász utcai telephely 
kellemes, kikapcsolódásra alkalmas grillezési, tábortűz rakási, 
bográcsozási lehetőséget kínál kőbányai lakosoknak. Az intézmény 
kerthelyisége bérelhető családok, baráti társaságok, akár osztályok 
számára is. 

 
A Bárka által nyújtott szolgáltatásokról részletesen a www.bkhk.hu honlapon 
tájékozódhat. 

Idősek Klubja 
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. 
 
A klubtagság ingyenes, a klub célja a szabadidő hasznos és tevékeny eltöltése, a fizikai és 
szellemi aktivitás megőrzése. 
 
Igénybe vehető szolgáltatások:  

– igény szerint étkezés és diétás étkezés biztosítása – térítési díj ellenében, 
– hivatalos ügyek intézésének segítése, 
– életvitelre vonatkozó tanácsadás,  
– felvilágosító előadások és szabadidős programok szervezése. 

 
A demens személyek nappali ellátása az Idősek Klubja keretein belül bármely olyan 
szellemi hanyatlással járó betegségben szenvedő idős ember számára nyújt nappali 
ellátást, amelyet szakorvos megállapított, és a Demencia Centrum is alátámasztott. 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
1108 Budapest, Sütöde u. 4. 
Telefon: 06 1 264 3621  
e-mail: szivarvanykht@gmail.com 
honlap: www.kobanyaiszivarvany.hu 
 
Megközelíthető: a Kőbánya-Kispest 
metróvégállomástól vagy az Örs 
vezér terétől a 85-ös autóbusszal, 
Kőbánya Alsó Vasútállomástól a 
117-es autóbusszal. 

http://www.bkhk.hu/
mailto:szivarvanykht@gmail.com
http://www.kobanyaiszivarvany.hu/


40 
 

 

Igénybe vehető szolgáltatások:  
– napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozások, 
– folyamatos gondozói felügyelet, 
– egyéni állapotfelmérés, a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, 
– igény szerint étkezés és diétás étkezés,  
– biztonságos tárgyi környezet, 
– szakorvosi ellátás. 

A klubban a mentális állapotot, fizikai és szellemi képességeket javító speciális 
tevékenységek és játékok dominálnak a mindennapi elfoglaltságok között, amelyek 
igazodnak a szellemi hanyatlásban szenvedők teljesítőképességéhez, adott napi 
hangulatához és pillanatnyi állapotához. Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az 
ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését. 
 
Időskorúak Gondozóháza azoknak az időskorúaknak biztosít elhelyezést, akik 
önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek 
gondoskodni. Az elhelyezésre ideiglenes jelleggel legfeljebb egy éves időtartamra 
kerülhet sor. A szolgáltatás indokolt esetben az intézmény orvosának szakvéleménye 
alapján egy évvel meghosszabbítható.  
 
Idősek Otthona elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 
ápolását, gondozását látja el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos 
segítséggel képesek, négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, illetve a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülményeket 
teljesítenek. 
 
Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően nyújt teljes körű ellátást, mint például a lakhatás, étkeztetés, ruházat, 
egészségügyi és mentálhigiénés ellátás. Bővebb információ a szociális ellátásról a 
www.kobanyaiszivarvany.hu oldalon található. 
 
A Szociális taxi szolgáltatással a Kőbányai Önkormányzat segítő kezet nyújt a kerületi 
nyugdíjasoknak hivatalos ügyeik intézéséhez. Jelentkezni a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál a + 36 1 2618 183-
as telefonszámon a 106-os melléken lehet minden hónap 28. napjáig, munkanapokon 8.30 
és 13.00 óra között. 
 

 
DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKEK KŐBÁNYÁN 

 
Életeket menthetünk! 
Újabb újraélesztő készüléket adott át D. Kovás 
Róbert Antal polgármester, ezúttal a Gépmadár 
utcai Parkolásüzemeltetési Irodában. Ez a 8. 
készülék, amit 2009 óta üzembe helyezett 
Kőbányán. Kerületünkben ezeken túl 11 helyen 
érhetők el defibrillátor készülékek, további 
szervezeteknek köszönhetően. 

http://www.kobanyaiszivarvany.hu/
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Életmentő pontok Kőbányán és határán 
Árkád Bevásárlóközpont 
Biztonsági Szolgálat, Diszpécseri Iroda 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Bihari Irodaház 
Recepció 
1107 Budapest, Zágrábi utca 1. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
FTC népligeti intézményei 
FTC-MVM Sportközpont, Futófolyosó 
1101 Budapest, Vajda Péter utca 6. 
FTC Székház, Porta 
1101 Budapest, Vajda Péter utca 6. és 
Vajda Péter utca 7.  
 
Elek Gyula Aréna 
1101 Budapest, Kismartoni út 4. 
Kocsis Sándor Sportközpont 
Paralimpiai Csarnok 
1107 Budapest, Bihari utca 23. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Kocsis Sándor Sportközpont 
Iroda 
1105 Budapest, Ihász utca 24. 
Hozzáférhetőség: 7-22 óráig. 
KÖKI Terminál 
I. emeleti Egészségügyi Szolgálat 
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Parkolásüzemeltetési Iroda 
1106 Budapest, Gépmadár utca 2-8. 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ 
Információs pult 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Hozzáférhetőség programoktól függően: 
8-20 óráig. 

Kőrösi Irodaház Porta 
1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 
53-55. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
 
Morgan Hungary Kft. 
Porta 
1106 Budapest, Csillagvirág utca 7. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Robert Bosch Kft. 
Főporta 
1103 Budapest, Gyömrői út 104. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Szivárvány Idősek Otthona 
Porta 
1108 Budapest, Sütöde utca 4. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Újhegyi háziorvosi orvosi rendelő 
Emeleti kartonozó 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. 
Hozzáférhetőség: rendelési időben, 
minden hétköznap 8-20 óráig. 
X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 
1105 Budapest, Martinovics tér 12. 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
X. Kerületi Kormányablak 
1102 Budapest, Havas Ignác utca 1. 
Hozzáférhetőség: nyitvatartási időben 
Yorkshire Fittings Gyártó Kft.  
Porta 
1106 Budapest, Maglódi út 16/d 
Hozzáférhetőség: 0-24 óráig. 
Zsivaj utcai háziorvosi rendelő 
Porta 
Zsivaj utca 2. 
Hozzáférhetőség: rendelési időben. 
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A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ FONTOSABB DÖNTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK 
 
 

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSIELJÁRÁS-KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK ÚJ 
SZABÁLYOZÁSA KŐBÁNYA TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN 

 
2019 július elején hatályba lépett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelete. A rendelet kibővítette a településképi bejelentésieljárás-
köteles tevékenységek körét. A kőbányai helyi védett épületek és védett területen álló 
épületek átalakítását, felújítását, helyreállítását, korszerűsítését, illetve homlokzatának 
megváltoztatását már eddig is be kellett jelenteni, az új rendelet alapján azonban 
telepszerű lakóterületen, történeti telepszerű lakóterületen vagy történeti kisvárosias 
lakóterületen, továbbá kertvárosias lakóterületen egyes közterületről látható homlokzati 
átalakítások, nyílászáró kiosztás, felületképzés megváltoztatása, kereskedelmi, 
szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, valamint bővítése, 
melléképítmény építése bejelentés-kötelessé vált. 
Településképi bejelentésieljárás-köteles tevékenység továbbá az építmény, illetve az 
önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása, valamint az önálló 
rendeltetési egységek számának változása is a rendeletben szabályozottak szerint. 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklám, reklámhordozó, 
reklámhordozót tartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén. 
A településképi bejelentést megelőzően főépítészi településképi szakmai konzultációt kell 
kezdeményezni. 
 
 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI 
 
A Kőbányai Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak betartatására, illetve az említett 
szabályok minél szélesebb körben történő megismertetésére. A szabályokat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza, amelynek hivatalos szövege a www.kobanya.hu/Városháza/Rendeletek 
honlapon megtalálható. 
A közösségi együttélés alapvető szabályai közül kiemelendők a Kőbánya 
rendezettségének fenntartására vonatkozó, illetve a zöldterületek védelmére 
vonatkozó rendelkezések. 
Kőbánya rendezettségének védelme érdekében az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének 
vagy birtokosának GONDOSKODNIA KELL az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az 
úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról. Ebbe beletartozik a 
tisztántartás, kaszálás, gyomtalanítás, a síkosságmentesítés és a hó eltakarítása. Szintén 
gondoskodnia kell a kerítésnek, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a 
tisztántartásáról, gyommentesítéséről, illetve a közterületre kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyeséséről. A terület akkor számít gondozottnak, ha a talajtakaró növényzet 
magassága legfeljebb 20 centiméter, a fás szárú növények, bokrok 2,5 méter magasság 
alatti része nem nyúlik az úttest, illetve a járda fölé, továbbá a fás szárú növény sarját 
eltávolították. 
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Kőbánya zöldterületeinek védelme céljából a zöldterületet a rendeltetésének megfelelő 
célra, állagának sérelme nélkül szabad használni. TILOS járművel a zöldterületnek az erre 
a célra kijelölt részén kívül közlekedni, parkolni. 
 
Helyi értékvédelmi pályázat  
Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet alapján a védett építészeti értékek megőrzésének pályázati támogatásával 
kívánja elősegíteni Kőbánya építészeti értékeinek fenntartását, megújulását, a károsodott 
értékek helyreállítását, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét. 
A Képviselő-testület tavasszal írta ki a védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatására vonatkozó pályázatát, amely megjelent a www.kobanya.hu honlapon és a 
Kőbányai Hírek című kerületi újságban. A pályázati felhívásra a 2019. május 13-ai 
határidőig a korábbi években benyújtottnál több, 11 pályázat érkezett. A támogatás 
épületenként az elismerhető bruttó bekerülési költség legfeljebb 60 százaléka, de 
pályázatonként legfeljebb bruttó 5 millió forint lehet. A bírálóbizottság javaslata alapján 
a Képviselő-testület hat pályázat esetében megalapozottnak tartotta a felújítást, és 
javasolta az igényelt mindösszesen 18 267 640 forint támogatás odaítélését. A támogatási 
szerződések megkötése megtörtént, megkezdődhet a nyertes társasházak felújítása, 
amelyet jövő év végéig kell elvégezni.  
A támogatás segítségével: 
− a kerületi védettségű Ónodi u. 5. szám alatti társasház épülete korábban már 

értékvédelmi támogatással felújított homlokzatának kiegészítéseként a bejárati 
kapucsengő átépítésre került a falazat teljes helyreállításával együtt,  

− a fővárosi védettségű Állomás u. 4. szám alatti társasház épületén a tervezett teljes 
homlokzatfelújítás első ütemeként részleges homlokzatfelújításra kerül sor, 

− a kerületi védettségű Sörgyár utca 16. szám alatti lakóépület tetőszerkezetének 
újrafedési munkáira kerül sor, 

− a kerületi védettségű Gitár utca 16. szám alatti lakóépület teljes homlokzati felújításának 
előkészítéseként faanyagvédelmi szakvélemény és felújítási engedélyezési terv készül, 

− a fővárosi védettségű Füzér u. 19/A szám alatti társasház épülete értékvédelmi 
támogatással 2019-ben felújított Füzér utcai homlokzatának megújulását követően az 
Állomás utcai homlokzat is felújításra kerül, valamint 

− a fővárosi védettségű Hölgy utca 13. szám alatti társasház épülete értékvédelmi 
támogatással 2019-ben felújított homlokzatának megújulását követően az utcai 
épületrész tetőfelújítási munkáira is sor kerül. 

A védett építészeti értékek megőrzésének 
támogatására kiírt pályázat alapján 
nyújtandó támogatás segítségével a Kőbányai 
Önkormányzat elősegíti a védett építészeti 
értékek fenntartását, megújulását, a 
károsodott értékek helyreállítását. Az 
Önkormányzat jövő év elején újabb pályázat 
kiírását tervezi, ezáltal újabb helyi védettségű 
épületek felújítására nyílik lehetőség.  
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Idén elkészült az értékvédelmi támogatás felhasználásával a Hölgy utca 13. társasház 
homlokzati felújítása, a Liget utca 30. társasház Bánya utcai homlokzatának felújítása, 
valamint a Füzér utca 15/A társasház Füzér utcai oldalának homlokzati felújítása. 

 
 

 
 
 

KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 
A Kőbányai Közterület-felügyelet 2017 óta üzemelteti a közterületi térfelügyeleti 
rendszert. A rendszer folyamatosan bővül, jelenleg 120 fixen telepített kamera képeit 
kísérik figyelemmel a Gergely utcai telephelyen a munkatársak. Idei évtől kísérleti 
jelleggel könnyen áttelepíthető, napelemekkel és akkumulátorokkal üzemelő ún. mobil 
kamerákat is alkalmaz a Közterület-felügyelet a közbiztonsági szempontból fontos 
területek ellenőrzésére, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében. 
 
 
 
XI. Kőbányai Rendvédelmi Napok  
A hagyománynak megfelelően az Óhegy parkban rendezte meg a Kőbányai Önkormányzat 
a jubileumi, XI. Kőbányai Rendvédelmi Napokat. Az idén is színes, érdekes programok 
várták az érdeklődőket.  
 

              
 
A gyerekek és a családok az idén is megismerkedhettek a honvédelem, a 
katasztrófavédelem, a rendvédelem, a terrorelhárítás, az Országos Mentőszolgálat, a 
Fővárosi Védelmi Bizottság és még sok más professzionális és civil szervezet 
tevékenységével, az általuk használt járművekkel és eszközökkel.  
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A látogatók kipróbálhattak számos eszközt, miközben megismerkedhettek a biztonságért 
dolgozó szervezetek napi feladataival is. 
 
 
 

 
KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

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

 
A közalapítvány célja az alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyonból és a 
későbbi alapítványi hozzájárulásokból folyamatosan bővülő vagyonból Budapest X. 
kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi 
feladatainak ellátásához támogatás nyújtása. A közalapítvány a feladatai 
megvalósításában együttműködik állami szervekkel, szolgáltató intézményekkel, 
közérdekű egyesületekkel és más alapítványokkal, gazdálkodó szervezetekkel.  
 
Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt, az alapítvány 
adószáma: 18153550-1-42. 
 
 
 

KŐBÁNYA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Bejegyző végzés száma: 12.Pk.65.158/1991/24 

Bankszámlaszáma: 11710002-20083887 
 
A közalapítvány célja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és 
intézményei, a bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség 
közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek 
javítása. 
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A közalapítvány az alábbi közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú 
tevékenységét: 

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

katasztrófa-elhárítás, 
• bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 

 
Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt, az 
alapítvány adószáma: 19660877-1-42. 
 
 
 
 
 

A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
 
 

Képviselő-testületi és bizottsági ülések 

2019. január 1. és október 12. között a Képviselő-testület 8 alkalommal ülésezett (ebből 
1 alkalommal rendkívüli ülés keretében), összesen 251 napirendi pontot tárgyalt, mely 
során 321 döntést hozott és 20 rendeletet alkotott.  
 

2019. 01. 01. – 10. 12. Ülések 
száma 

Hozott 
döntések 

száma 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 12 193 
Humánszolgáltatási Bizottság 10 333 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

8 49 

 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 44. §-a alapján, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 15. §-ában meghatározottak szerint 
naptári évenként a január 1-jétől június 30-áig és augusztus 1-jétől december 31-éig tartó 
ülésszak alatt minden hónap harmadik csütörtökén rendes ülést tart. A képviselő-testületi 
ülések számát az idén pályázati beadási határidő, illetve állami beruházással kapcsolatos 
sürgető döntés miatt összehívott ülés növelte. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság három 
alkalommal tartott rendkívüli ülést közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatala céljából. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egy rendkívüli 
ülést tartott a kerületet is érintő közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos projekt tárgyalására.  
 
Az új összetételű Képviselő-testület 2019. november 7-én tartotta alakuló ülését, 
amelyen két rendeletet alkotott és nyolc határozatot hozott. 
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Kőbánya népességi adatai 
 

ÉV LAKOSSÁG SZÁM 
2008 75 470 fő 
2009 75 760 fő 
2010 73 981 fő 
2011  74 467 fő 
2012  74 298 fő 
2013  74 011 fő 
2014 73 988 fő 
2015.  75 028 fő 
2016. 75 954 fő 
2017.  73 831 fő 
2018. 72 907 fő 

2019. október 1. 70 325 fő 
 

ÉV ESEMÉNY 
Születés Házasság Halálozás 

2008 1550 fő 272 1502 fő 
2009 1713 fő 254 1605 fő 
2010 1661 fő 207 1539 fő 
2011  1718 fő 197 1643 fő 
2012 1865 fő 191 1692 fő 
2013 1946 fő 222 1819 fő 
2014 1973 fő 261 1725 fő 
2015.  1895 fő 288 1990 fő 
2016.  1975 fő 318 1814 fő 
2017.  1925 fő 203 2009 fő 
2018. 1903 fő 247 1980 fő 

2019. október 1. 1401 fő 203 1204 fő 
 

Év Magyar 
állampolgársági 

esküt tett  

melyből 
egyszerűsített 

honosítási eljárásban 
2012 433 fő 420 fő 
2013 332 fő 316 fő 
2014 209 fő 191 fő 
2015.  85 fő 82 fő 
2016. 101 fő 71 fő 
2017.  66 fő 29 fő 
2018. 96 fő 53 fő 

2019. október 1. 76 fő 48 fő 
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Az adóbevételek alakulása 
 

 2019. évi 
előirányzat 

(eFt-ban) 

2019. évi 
I-III. negyedéves 

teljesítés (eFt-ban) 

Teljesítés 
%-os aránya 

 
Építményadó 4 410 000 4 340 146 98,42 
Telekadó 970 000 1 115 302 114,98 
Gépjárműadó 210 000 155 176 73,89 
Idegenforgalmi adó 50 000 49 309 98,62 
Pótlék 8 000 9 947 124,34 
Bírság 1 000 6 500 650,00 
Talajterhelési díj 5 000 5 300 106,00 
Összesen: 5 654 000 5 681 680 100,49 

 
 

A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája 
2019. január 1. és 2019. október 18. között. 

 
 Ügyiratforgalom 

főszám 
Adóhatósági Osztály 17 808 
Hatósági Osztály (birtokvédelmi, ipari, 
kereskedelmi és szabályszegési ügyek) 

2756 

Igazgatási Osztály (anyakönyvi, hagyatéki, 
lakcímrendezési és névjegyzék kezeléssel 
kapcsolatos ügyek) 

5645 

Építésügyi Osztály (építéshatósági, címkezelési és 
településképi bejelentési ügyek) 

898 

Környezetvédelmi Osztály (fás szárú növények, zaj, 
hulladékgazdálkodás, állattartás, gyommentesítés, 
köztisztaság és egyéb környezetvédelmi ügyek) 

1775 

Közterület-használati ügyek 574 
 
 
Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2019. évi költségvetése az önkormányzati feladatok magas színvonalú és hatékony 
megvalósítását szolgálja. A költségvetésben szereplő összeg biztosítja a költségvetési 
szervek feladatellátást, a szociális támogatási rendszer működését, a civil szervezetek 
támogatását, a megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, 
valamint pályázati lehetőségek kihasználását. Az Önkormányzat költségvetése továbbra 
is stabil alapokon nyugszik és jelentős tartalékkal rendelkezik, ami biztos, kiszámítható 
gazdálkodást tesz lehetővé az elkövetkező évekre is, a 2018. évet jelentős maradvánnyal 
és milliárdos értékpapírállománnyal zárta. Az 2019. évi költségvetés előirányzatai 
összességében a bázisév előirányzataihoz képest 5 Mrd forint összeggel, mintegy 13%-kal 
nőttek, amelyet a forgatási célú értékpapírvásárlás és a maradvány-igénybevétel 
emelkedése okozott.  2019-ben a költségvetés főösszege így közel 43,8 Mrd forint.  
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Az elmúlt 8 évben a működési és felhalmozási kiadások aránya is kedvezően alakult: 
2012-ben 85-15% 
2013-ban 89-11% 
2014-ben 86-14% 
2015-ben 78-22% 

2016-ban 73-27% 
2017-ben 83-17% 
2018-ban 62-38% 
2019-ben 59-41% 

 
Az alábbi diagram 2010 és 2019 között mutatja a pénzeszközök alakulását. Egyértelműen 
látható a határozott emelkedés 2010-hez képest, a pénzkészletünk több mint 300%-kal 
növekedett. Ezt egyrészt a bevételek növekedése, másrészt a gondos gazdálkodás 
eredményezte. A bevételek és a kiadások időben eltérő teljesülése lehetővé teszi az 
Önkormányzat számára az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetését, mely banki 
betét, valamint államkötvény formájában valósul meg.  
 

 
 
 
 

Éves költségvetés előirányzata 
2017. év 2018. év 

2019. év 
(06.30-ai 
állapot) 

33 573 37 313 44 646 

    ebből költségvetési bevétel 16 332 20 636 17 860 

    ebből finanszírozási bevétel 17 241 16 677 26 786 
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Bevételek előirányzata 2017. év 2018. év 
2019. év 
06.30-ai 
állapot 

Közhatalmi bevételek összesen 10 782 12 649 11 962 

Működési bevételek 2 110 1 937 1 787 

Felhalmozási bevételek 262 374 336 

Működési célra átvett pénzeszközök 261 380 216 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 42 35 341 

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 11 600 7 400 17 000 

Maradvány igénybevétele 5 317 8 835 9 615 

Államháztartáson belüli megelőlegezések 324 442 171 

Önkormányzat bevételei 30 698 32 052 41 428 

Központi állami támogatás 2 612 4 967 2 986 

Egészségbiztosítási támogatás 263 294 232 
Központi költségvetésből nyújtott 
támogatás 2 875 5 261 3 218 

Bevételek összesen 33 573 37 313 44 646 
    

Kiadások előirányzata 2017. év 2018. év 
2019. év 
(06.30-ai 
állapot) 

Intézményi működési kiadások 10 339 10 987 11 182 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 281 274 274 
Egyéb működési célú kiadások (működési 
célú támogatások, elvonások és befizetések) 4 043 4 328 4 777 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 
(felhalmozási célú támogatások és 
kölcsönök) 

201 559 625 

Beruházások 3 058 2 571 4 594 

Felújítások 2 857 5 141 5 371 

Tartalékok  3 408 4 044 1 790 

Hitelek, kölcsönök törlesztése 163 204 204 

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 8 899 8 700 15 650 

Államháztartáson belüli megelőlegezések 324 505 179 

Kiadások összesen 33 573 37 313 44 646 
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Szociális terület 
 

A szociális ügy típusa A megtett intézkedések száma  
2017. év 2018. év 2019. év 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 917 737 583 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás 746 653 661 

3.  Temetéshez nyújtott települési 
támogatás 151 124 113 

4. Köztemetés 139 206 232 

5. Születési támogatás/Babakelengye 
támogatás 155 256 329 

6. Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 
települési támogatás 3383 3320 3201 

7. Gyógyszertámogatáshoz nyújtott 
települési támogatás 544 548 464 

8. Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás 34 19 12 

9. 
Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott 
igazolások 

228 263 238 

10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya 5 6 3 
11. Étkezési hozzájárulás 16 10 2 

12. 
Helyi rendeletben szabályozott 
ellátások (egészségügyi támogatás, 
ápolási támogatás) 

187 171 250 

13. Hatósági bizonyítványok 65 40 26 

14. Más hatóság megkeresésére 
készített környezettanulmányok 233 261 66 

 
Önkormányzatunk figyelembe véve az érintett családok nehéz szociális helyzetét minden 
esetben igyekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.  
 
A Képviselő-testület a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon túl, 
további támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Bevezetésre került az 
egészségügyi támogatás, mely a gyógyászati segédeszközökön túl, az egészségi állapot 
megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy -szolgáltatásra is 
kérhető támogatás. Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező 
rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.  
 

 Támogatási forma 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
1. Ápolási támogatás 49 26 32 51 

2. Egészségügyi 
támogatás 209 161 139 199 
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2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó 
babakelengye-csomaggal támogatja a kerületi gyermekek születését. A kismamák 
körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, az idei 
évben 329 igény érkezett. 
 
Az Önkormányzat a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel 
rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, segíti a nyugdíjasok üdülési 
lehetőségeit és a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok 
megajándékozásáról. 
 
 
Lakásügyek 
 
Az Önkormányzat célul tűzte ki az egészségre ártalmas, rossz állapotú lakásokból a bérlők 
kihelyezését egészségesebb, élhetőbb lakásokba, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Több 
épületet szerkezeti hibák miatt vagy gazdasági érdekekből kell kiüríteni, a bérlők felé az 
Önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van.  
 

A lakásügy típusa 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Lakásigénylési kérelmek száma 339 184 135 154 
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő 
családok száma 12 15 10 12 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését 
követően új lakásbérleti jogviszony 
létrejötte (esetek száma) 

104 126 146 135 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését 
követően új lakásbérleti jogviszony 
létrejötte a Bizottság döntése alapján 
(esetek száma) 

117 85 61 37 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott 
lakások száma 22 11 5 4 

Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 5 3 6 3 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma 5 18 26 40 
Felmondásra került lakásbérleti 
szerződések száma 70 49 44 53 

 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanállomány 

 

  
2019. 

január 1. szeptember 30. 

La
ká

so
k az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 

lévő ingatlanban 1 364 1 360 

társasházban 1 165 1 189 
Összesen: 2 529 2 549 

Nem lakás célú helyiségek, területek 2209 2191 
MINDÖSSZESEN 4 738 4 740 
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Egészségügyi ellátás  
 
Az általános járóbeteg-alapellátás keretén belül kerületünkben 5 házi gyermekorvosi 
rendelő és 9 felnőtt háziorvosi rendelő működik. Az orvosok a jóváhagyott rendelési 
időben látják el a Kőbánya 14 év alatti és feletti lakosságát, ezen túlmenően a beteg 
lakásán végzik a tevékenységüket. 
 

1.  Felnőtt háziorvosi ellátás 38 körzet 
2. Házi gyermekorvosi 

ellátás 
14 körzet 

3.  Felnőtt fogorvosi ellátás 12 körzet 
4. Gyermek fogorvosi ellátás 5 fogorvos 
5.  Területi védőnő 23 védőnő 
6.  Iskolai védőnő 9 védőnő 
7.  Iskola-és ifjúsági ellátás 14 iskolaorvos 
8.  Szájsebészeti ellátás 2 szájsebészeti praxis 
9. Fogászati röntgen 

Panorámaröntgen 
2 asszisztens 

 
2014 óta az International Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt 
lakosainak a kijáró és ambuláns ügyeleti ellátást a Pongrác út 19. szám alatt.  
 
Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi gyermek ügyeleti ellátását a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés 
alapján a Heim Pál Gyermekkórház látja el. 
 
A kőbányai önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyerekeket. 
2019. év májusában, a 2006. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai 
szülők a humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltást. A két oltást magába foglaló 
sorozatot 70 fő részére igényelték. Az első oltás beadása jelenleg folyamatban a kőbányai 
általános iskolákban, valamint a körzeti gyermekrendelőkben. A II. oltás beadásának 
tervezett időpontja: 2020. április. 
 
A Képviselő-testület a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás 
és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja az önkormányzat a 10. életévet 
betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra tárgyévben összesen 202 db 
érvényes igény érkezett. Az Önkormányzat 2018. év szeptemberétől bevezette az 
ingyenes rotavírus elleni védőoltást is, melyet december 31-ig a szülők 70%-ban 
igényelték csecsemőjük számára. A 2019. évben eddig az oltást 313 újszülött részére 
biztosítottuk. 
 
 
Településképi véleményezés 

A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján a 
polgármester településképi véleményt ad a rendeletben meghatározott esetekben az 
építéshatósági engedélykérelmekhez. 
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A településképi véleményezési eljárás célja, hogy Kőbánya gazdasági területei minőségi 
módon alakuljanak át, továbbá a kerületközponti, a lakótelepi és a kertvárosi 
lakóterületek megőrizzék jelenlegi arculatukat, és élhető környezetet jelentsenek az ott 
élő lakosság számára. Kőbánya építészeti, illetve városképi értékeinek védelme és igényes 
alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal 
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városképi illeszkedéssel és a 
településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, 
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása fontos önkormányzati feladat. 
 
A településképi véleményezés során egy év alatt 34 kérelem érkezett, amelyek az alábbi 
megoszlás szerint kerültek elbírálásra: 
 

27 kérelem engedélyezésre – feltétellel vagy feltétel nélkül – javasolt 
4 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

illeszkedési követelményeknek) 
3 kérelem a kérelmező visszavonta a kérelmet / nem került kiadásra 

vélemény 
 
 
A kiadott településképi vélemények új többlakásos lakóépületek építésére, és ipari-
gazdasági funkciójú épületek, csarnokok létesítésére, átépítésére vonatkoztak.  
 

14 kérelem ipari-gazdasági funkciójú épületek, csarnokok építése, bővítése, 
felújítása 

10 kérelem lakóépületek építése, bővítése, felújítása 
10 kérelem intézményi funkciójú épületek építése, bővítése, felújítása, 

közterületi építmények építése 
 
Az elmúlt egy év alatt beérkezett 34 kérelemből a Kőbányai tervtanács 16 tervet tárgyalt 
meg, amelyből 10 tervet engedélyezésre, 3 tervet átdolgozás után engedélyezésre 
javasolt, továbbá 3 tervet engedélyezésre nem javasolt. 
 
 
Településkép-védelmi szakmai konzultáció 

Az idén elfogadott, a településkép védelméről 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 
az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését 
biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a 
zöldfelületek kialakításának módjára tér ki, a településszerkezet, a táji környezet, a 
településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból 
meghatározó területeket jelöl ki, valamint az egyes meghatározó karakterterületekre 
vonatkozóan részletes településképi szabályokat határoz meg. Előírásokat fogalmaz meg 
a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a 
védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb 
műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.  
A településképi követelmények alkalmazását önkormányzati településkép-érvényesítési 
eszközök segítik elő.  
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A településkép védelme érdekében 
a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a 
településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi 
követelmények érvényesítésének módjára, 
b) az önkormányzat polgármestere az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően 
településképi véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági 
engedélykérelemhez, 
c) az önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárást folytathat le a 
nem építésiengedély-köteles, valamint az egyszerű bejelentéshez nem kötött építési 
tevékenységek közül a Rendeletben meghatározott egyes esetekben, 
d) az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntéssel 
településképi kötelezést adhat ki, melyben a településképi követelmények 
teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész 
felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, illetve a településképi 
követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére bírságot szabhat ki. 
 

A településképi rendelet összességében hatékonyabb eszközrendszert biztosít az 
önkormányzat számára a településkép védelmének megvalósítására, mint amit korábban 
a szabályozási tervek és az ehhez kapcsolódó önkormányzati és államigazgatási eszközök 
biztosítottak. Kiemelendő, hogy a településképi bejelentési eljárásban ellenőrizni tudja az 
Önkormányzat azokat az építési tevékenységeket, valamint rendeltetésmód-
változtatásokat, amelyekre mindeddig a hatósági eszközök nem terjedtek ki, ugyanakkor 
azok számos esetben károsan befolyásolták a településképet avagy a kerület működését. 
A településkép védelméről 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet alapján 2019. 
augusztustól kezdődően a Főépítészi Osztály településkép-védelmi szakmai konzultációt 
folytat le a rendeletben meghatározott esetekben. A rendelet hatálybalépése óta eltelt 
időszakban 27 tervezett építési tevékenység esetében került sor településkép-védelmi 
szakmai konzultációra.  
 
 
 
JEGYZET 
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Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. november 21-ei közmeghallgatására. 
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