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Elérhetőség: 
Kőbányai Önkormányzat 

Cím:  
1102 Budapest,  

Szent László tér 29. 
Telefon:  

06 1 4338-201 
Fax:  

06 14338-221 
E-mail:  

polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: 

kobanya.hu 
facebook.com/kovacsrobertpolgarmester 

 
 

Kedves Kőbányaiak! 
 
 
Az év végéhez közeledve, hagyományainkhoz 
híven idén is összeállítottuk kiadványunkat a 
közmeghallgatásra, melyben a közérdekű 
információk mellett az elmúlt esztendőben végzett 
kiemelt önkormányzati munkánkról, egy-egy 
fontosabb eredményről, eseményről adunk 
tájékoztatást. A kőbányaiak összefogásának sikere, 
mindannyiunk közös büszkesége, ami ebben a 
füzetben szerepel.  
 
 

2016-ra valószínűleg úgy emlékezünk majd, mint 
az az esztendő, amikor annyi minden épült és 
fejlődött a kerületben, és annyi új, az elkövetkező 
években megvalósuló fejlesztésnek teremtettünk 
alapot. Az elmúlt évek felelős gazdálkodása és a 
gondos tervezés eredménye már jól látszik: egy 
közelmúltban megjelent cikk Budapest kerületei 
közül Kőbányát tette az első helyre, ahol a legtöbb 
önkormányzati beruházás megvalósul.  
 
 

Soha ennyi pénz nem jutott még fejlesztésre: évről 
évre többet költünk erre a célra; idén több mint 3,3 
milliárd forintot. Az Újhegyi sétány megújítása, a 
Kerepesi úti új orvosi rendelő, a Vaspálya utcai új 
bölcsőde és óvoda, az átadás előtt álló új 
önkormányzati ügyfélközpont az Állomás utcában, 
átfogó egészségügyi fejlesztések, megújuló utak, 
járdák, közutak és parkolók – a teljesség igényével 
még felsorolni is lehetetlen, hogy mennyi minden 
történt 2016-ban. 
 
 

Minden fejlesztésünkben közös, hogy az itt élő 
családok, gyermekek, idősek érdekeit szolgálja. Az 
ő egészségük, biztonságuk, hétköznapi életük és a 
problémáik a legfontosabbak számunkra.  
 
 

                          
                                               Kovács Róbert 
                                       Kőbánya polgármestere 
 
 



 

 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

A Képviselő-testület tagjai 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

GÁL JUDIT képviselő, FIDESZ-KDNP 
1. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a 
PongrácKözösségi Házban, a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám alatt. 
 

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

MARKSTEINNÉ MOLNÁR JULIANNA képviselő, FIDESZ-KDNP 
2. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap második szerdáján 16 órától a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Tagintézményében (Budapest X., Üllői út 118.), előzetes telefonos egyeztetés 
alapján. Elérhetősége: +36 30 5852 102. 

RADVÁNYI GÁBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
4. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal (Budapest X., Szent László tér 29. ) I. em. 118-as irodájában, valamint 
minden hónap 2. hétfőjén 17 és 18 óra között a Gyakorló utca 5. szám alatti 
társasház földszinti gondnoki irodájában. Előzetes bejelentkezés a 06 1 4338 201 
telefonszámon. Elérhetősége: +36 30 6256 787. 

DR. PAP SÁNDOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
5. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16 és 18 óra között a Kőbányai 
Gépmadár Óvodában (Budapest X., Gépmadár u. 15.), továbbá minden hónap 
második hétfőjén 16 és 18 óra között a Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskolában (Budapest X., Keresztúri út 7-9.) előzetes bejelentkezés alapján a 
mozerandrea@kobanya.hu címen vagy telefonon. Elérhetősége:06 1 4338 209. 

KOVÁCS RÓBERT polgármester  
képviselő, FIDESZ-KDNP 
3. számú egyéni választókerület 
Polgármesteri fogadóóra: a Polgármesteri Hivatal (Budapest X., Szent László 
tér 29.) I. emelet 116-os irodájában, a 06 1 433 8201 telefonszámon, vagy a 
polgarmester@kobanya.hu címen történő előzetes bejelentkezés alapján. 
Képviselői fogadóóra: minden hónap 3. hétfőjén 16 és 17.30 óra között a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Budapest X., Szent László 
tér 7-14.) alulájában. 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

GAZDAG FERENC képviselő, FIDESZ-KDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: igény szerint, előzetes bejelentkezés alapján. Elérhetősége: +36 
30 5799 944 vagy gazdagfe@externet.hu. 

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

VARGA ISTVÁN képviselő, FIDESZ-KDNP 
8. számú egyéni választókerület  
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16.30 és 18.30 között a Kőbányai 
Kada Mihály Általános Iskolában (Budapest X., Kada u. 27-29.) előzetes 
telefonon vagy személyesen történő bejelentkezés alapján.  
Elérhetősége: +36 30 5857-577. 
 
WEEBER TIBOR alpolgármester, képviselő, FIDESZ-KDNP 
9. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden héten hétfőn 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 112. számú irodájában, illetve 
személyes telefonos egyeztetés alapján más időpontban.  
Elérhetősége: 06 1 4338 209. 

MÁCSIK ANDRÁS képviselő, FIDESZ-KDNP 
10. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 órától az újhegyi 
képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a) előzetes személyes, 
vagy e-mailben történő bejelentkezés alapján. Elérhetősége: 
andrasmacsik@gmail.com. 
 

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között  
a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.) 
valamint az újhegyi képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a) 
előzetes telefonos egyeztetést követően. Elérhetősége: +36 30 5799 803. 

DR. MÁTRAI GÁBOR képviselő, FIDESZ-KDNP 
11. számú egyéni választókerület 
Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között az újhelyi 
képviselői irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 14/a), előzetes 
bejelentkezés nem szükséges. Elérhetősége: +36-30 9613 390. 



 

 
 

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   JEGYZŐ 
 
 

  
 
 
 

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

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

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

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

BÁNYAI T. PÉTER képviselő, EGYÜTT PM 
Fogadóóra: telefonon történő előzetes egyeztetés alapján megadott helyen és 
időben. Elérhetősége: +36-30 8245 770. 
 

PATAY-PAPP JUDIT képviselő, DK 
Fogadóóra: minden csütörtökön 16 és 18 óra között az Állomás utcai 
képviselői irodában (Budapest X., Állomás utca 9. - bejárat a Vásárló utca 
felől). Elérhetősége: 06 1 6314 775. 
 



 

 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

 
 
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG   
 
elnöke:  Marksteinné Molnár  

Julianna 
 

tagjai:  Agócs Zsolt  
Mácsik András 

  Somlyódy Csaba 
  Tubák István 
  Varga István 
 
nem képviselő bizottsági tagok:  
  Gerstenbrein György  

Pluzsik Gábor 
 Tábi Attila 
Tamás László 

   
  
   
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
elnöke:  Agócs Zsolt 
 
tagjai:  dr. Fejér Tibor 
  Gál Judit 
  Gazdag Ferenc 

  Patay-Papp Judit Vivien 
  Tóth Balázs 
 

nem képviselő bizottsági tagok:      
Czirják Sándor 
Gregus György 

  Nagyné Horváth Emília 
  Vincze Sándor 

 

 
 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI 
BIZOTTSÁG  
 
elnöke:  dr. Mátrai Gábor  
 
tagjai: Bányai Tibor Péter 

dr. Fejér Tibor 
 Gál Judit 
 Mácsik András 
 Varga István 
 

nem képviselő bizottsági tagok: 
  Almádi Krisztina 
  Baloghné Stadler Irén 
  Lakatos Béla  
  Vermes Zoltán  
 

 

 
 

ONLINE KÖZVETÍTÉS! 

 

A képviselő-testületi üléseket az 

érdeklődők élő közvetítés 

formájában a kobanya.hu  

oldalon is követhetik. 

Az archív felvételek az 

onkormanyzatitv.hu  

honlapon megtekinthetők! 



 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
2016. január 1. és október 31. között a képviselő-testület 12 alkalommal ülésezett (ebből 3 
alkalommal rendkívüli ülés keretében) összesen 284 napirendi pontot tárgyalt, mely során 339 
döntést hozott és 16 rendeletet alkotott.  
 

A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok  
a 2016. január 1. és október 31. közötti időszakban 

2016. 01. 01. – 10. 31. Ülések 
száma 

Hozott 
döntések 

száma 
Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság 16 256 
Humánszolgáltatási Bizottság 10 384 
Kerületfejlesztési- és Környezetvédelmi 
Bizottság 

9 42 

 
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 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 30-áig tartó ülésszak alatt minden 
hónap harmadik csütörtökén rendes ülést tart. A képviselő-testületi ülések számát az idén is a 
pályázati és a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések miatt összehívott rendkívüli 
ülések növelték. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nyolc alkalommal tartott rendkívüli ülést a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala céljából. A Humánszolgáltatási 
Bizottság egy rendkívüli ülését a lakással kapcsolatos kérelmek elbírálása tette szükségessé. A 
döntések száma az ülésszámokkal arányosan változott.  
 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 
                Burány Sándor         Dunai Mónika     Révész Máriusz 

                                                                        
                                   

 
 
                 

  

Budapest 09. választókerületének 
képviselője, fogadóórájára előze-
tes telefonos egyeztetés alapján 
lehet jelentkezni a +36 20 466 
8492-es telefonszámon. 

Budapest 14. választókerületének 
képviselője fogadóóráján a +36 
30 318 9914-es telefonszámon 
történő előzetes egyeztetést 
követően vehetnek részt, vagy a 
duna.monika@parlament.hu 
címen jelentkezhetnek. 

A kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő fogadóórája minden 
hónap első hét szerdai napján 
16.30 órától a Budapest X., Halom 
u. 37/b szám alatt történik, 
előzetes bejelentkezés a 
titkárságon, a +36 20 926 1376 
telefonszámon lehetséges. 



 

 
 

 

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 
Tag:   dr. Klicasz Szpirosz 

 
Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Elnök:    Filipovics Máté 
Elnökhelyettes: Kricskovics Antal 
Tag:   Kovács Brankó  
   Krisztián 
 
Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Elnök:    Wygocki Richárdné 
Elnökhelyettes: Garai Balázs 
Tag:    Segesdy Kataryna 
   Natalia 
 
Kőbányai Német Önkormányzat 
Elnök:    Inguszné dr. Barabás 

Rita 
Elnökhelyettes: Bartha László Istvánné  
Tag: Szabó Margit Mária 

 
Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Elnök:    Bacsa Gyula 
Elnökhelyettes: Lőrinczi Árpád Szabolcs 
Tag:   Takács Éva 

Kőbányai Roma Önkormányzat 
Elnök:    Gergely Károlyné 
Elnökhelyettes: Halász Dezső 
Tagok: Didi László 
  

 
 

Kőbányai Román Önkormányzat 
Elnök:    Papp Zoltán 
Elnökhelyettes: Papp Zoltánné 
Tag:    Füle József 
 
Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Elnök:    Medveczky Katalin 
Elnökhelyettes: Zsigray Valentyina 
Tag: Kopervász Éva 
 
 
Kőbányai Szerb Önkormányzat 
Elnök:    Szabó Bogdán Árpád 
Elnökhelyettes: Dokic Sanja 
Tag: Berecz Tímea 

Zsuzsanna 
 
Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Elnök:    Petrovszka Viktória 
Elnökhelyettes: Risko Roman 
Tag: Bernáth Ferenc 
 
 
 

 
 

     AKIKTŐL 2016-BAN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 
 

 

       
 

a  volt önkormányzati képviselő, a Bem Bajtársi 
Egyesület elnöke Bánáti Rudolf (Rudi bácsi), 

a Kőbányáért-díjas Davidovics Lászlóné (Rózsika néni), 
dr. Papp Vilmos, nyugdíjas református lelkész, teológia 

tanár, Kőbánya Díszpolgára, 
a Kőbányáért-díjas Semperger Sándorné, a 

Polgármesteri Hivatal nyugalmazott főosztályvezetője, 
a Kőbánya Kiváló Művésze elismerő cím birtokosa,  

Varnusz Xaver zongora- és fotóművész, 
Zsemlye Istvánné, a Kőbányai Gesztenye Óvoda 

nyugalmazott vezetője. 
 

Emléküket megőrizzük! 



 

 

A KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

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

Hatósági Főosztály 
 
A Hatósági Főosztály keretében 4 osztály tevékenykedik. Az Adóhatósági Osztály  elsősorban 
a kerületben kivetett építmény- és telekadó, valamint idegenforgalmi adó behajtásával, továbbá 
az adók módjára behajtandó köztartozások és a gépjárműadó beszedésével foglalkozik.  Az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály hatóságként a következő ügyekben jár el: építésügyi 
hatósági ügyek, környezetvédelmi hatósági ügyek, ezen belül jegyzői és önkormányzati 
hatáskörbe tartozó ügyek, zöldfelületi és növényvédelmi körbe tartozó ügyek, állategészségügyi 
feladatok, hulladékgazdálkodási ügyek, a közterület-használattal kapcsolatos ügyek, 
házszámozások, telepengedélyek és működési engedélyek eljárásaiban szakhatósági 
közreműködés, valamint mélyépítési hatósági illetve szakhatósági ügyek. A Hatósági Osztály 
feladatkörébe tartoznak a hagyatéki ügyek, működési- és telepengedélyezési ügyek, a 
bejelentésköteles ipari és kereskedelmi tevékenységekkel, a szálláshely-üzemeltetési 
engedélyek kiadásával, a vásárok, piacok engedélyezésével, a bevásárlóközpontok 
bejelentésével, a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos ügyek, valamint a 

 
Budapest X., Szent László tér 29. - főépület 
központi telefonszám: 06 1 4338 100 
központi faxszám:  06 1 4338 230  
honlapja: www.kobanya.hu  
 
Ügyfélközpont – Állomás utca 26. 
központi telefonszám: 06 1 4338 300 
 
Ügyfélszolgálat – Újhegyi sétány 16. 
központi telefonszám: 06 1 4452 051 
 



 

 
 

 

lakcímrendezési és birtokvédelmi ügyek. Az Igazgatási Osztály  feladatköre az ügyfélszolgálati 
tevékenység, az anyakönyvi, a névváltoztatási ügyek, valamint az állampolgársági ügyekben 
eskütétel, továbbá a lakcím-nyilvántartási adatszolgáltatások.   
 

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.  
2015. évben a Kőbányai Közterület-felügyelet a Gergely utca 112/A-B szám alatt található 
ingatlanba költözött, a nap 24 órájában várja a lakosság bejelentéseit a közterületen észlelt 
hiányosságokról a +36-30/606-4712 telefonszámon. 
A térfelügyeleti rendszer üzemeltetése, karbantartása és korszerűsítése tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást követően az elkövetkező 4 évben a jelenlegi térfelügyeleti rendszer 
valamennyi kamerája lecserélésre kerül a kor színvonalának megfelelő, HD felbontású 
eszközökre, a térfelügyelet központja áthelyezésre kerül a közterület-felügyelethez. 
A Kőbányai Közterület-felügyelet tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a 
katasztrófavédelemmel, valamint a polgárőr egyesületekkel. 
 
 

Humánszolgáltatási Főosztály 
 
A Humánszolgáltatási Főosztály két osztálya két nagy területet ölel fel. A Szociális és 
Egészségügyi Osztály ellátja a szociálpolitikai, jegyzői gyámhatósági feladatokat, továbbá a 
lakásügyi (a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos) feladatokat, 
valamint a Humánszolgáltatási Bizottság részére döntés-előkészítési és végrehajtási 
feladatokat. Az egészségügyi alapellátási feladatokat 9 felnőtt háziorvosi és 6 gyermek 
háziorvosi rendelővel a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ révén biztosítja az osztály.   
A Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ellátja az önkormányzat köznevelési, 
közművelődési, az ifjúsági és sport ágazat területén jelentkező feladatait, valamint a 
nemzetiségi, egyházi és civil szervezetekkel, szerveződésekkel, alapítványokkal és 
közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat. 

 
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 jegyzőkönyv-vezetési feladatok 
ellátásában, s az ezt követő digitális feldolgozásban, archiválásban jelenik meg. Az 
Informatikai és Iratkezelési Osztály fő tevékenysége a hivatali ügyiratkezelés, 
hirdetmények kezelése, valamint a Hivatal informatikai hálózatának működtetése és 
folyamatos karbantartása, az önkormányzati intézmények informatikai támogatása. A főosztály 
önálló osztályaként működik a Személyügyi Osztály, amely ellátja a hivatal, illetve felügyeli az 
önkormányzati intézményhálózat személyzeti ügyeit.  
A Létesítményüzemeltetési Osztály végzi a hivatal és telephelyei, valamint az önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmények zavartalan működtetésének biztosítását, az épület- 



 

 

és gépkarbantartást, a leltározási és selejtezési feladatokat, továbbá a működéshez szükséges 
költségvetési javaslat elkészítése, a beruházások, felújítások, üzemeltetési, dologi kiadások 
tervezése is ezen osztály feladata. A Városüzemeltetési Osztályhoz tartozó feladatok között 
kiemelten szerepel a városüzemeltetési, zöldfelületi és útfelügyelői feladatok ellátása. Az osztály 
végzi továbbá a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátását, koordinálását, valamint a 
pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve beletartozik tevékenységébe az 
elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való közreműködés is. 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. 
 
 
A polgármesteri hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Belső Ellenőrzési 
Osztály.  
 
 
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 Polgármesteri Hivatal új Ügyfélközpontjában (Állomás utca 26. szám alatt) azon szervezeti 
egységek kaptak helyet, amelyek jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak. Az Ügyfélközpont 
munkatársai az alábbi ügyekben várják a kerület lakosságát: 

 Szociális és Egészségügyi Osztály – szociálpolitika és lakásügy 
 Adóhatósági Osztály 
 Hatósági Osztály 
 Igazgatási Osztály 

 2017. április 1-jétől a házasságkötések helyszíne a (Szent László tér 7-14. szám alatti)  
 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban lesz. 

 
 

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó ÜGYFÉLKÖZPONT (Budapest X., Állomás u. 26.) 
ügyfélfogadási rendje – a 2017 januárban várható átadást követően. 
 

Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási rendje 
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 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

2016. október 10-étől az ÚJHEGYI SÉTÁNY 16. szám alatt található Közösségi Házban megnyílt a 
Polgármesteri Hivatal új ÜGYFÉLSZOLGÁLATa, amely elsősorban az Újhegyi lakótelepen élőknek 
szeretne segítséget nyújtani ugyanazon ügyek intézésében, amelyeket a Szent László tér 2-4. szám alatt 
működő Ügyfélszolgálat is ellát.       
 

Az Újhegyi Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.30 – 17.30 - 8.30 – 16.00 - 8.30 – 13.00 
 
 
 
 
 

KORMÁNYHIVATAL 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala a Budapest X., Endre utca 10. szám 
alatt található.  

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

Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar. 
 

A Kormányablak (volt Okmányiroda) a Budapest X., Havas Ignác u. 1. szám alatt működik, 
a Gyámhivatal a Budapest X., Endre utca 10. szám alatt várja az ügyfeleket.  
Telefonszám: 06 1 7958 706, fax: 06 1 2374 825, időpontfoglalás: 06 1 7958 707 vagy 1818. 
 

A Kormányablak ügyfélfogadási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00 – 17.00 8.00 – 18.00 8.00 – 20.00 8.00 – 18.00 8.00 – 15.00 
 
 
 
 
 

KLEBELSBERG KÖZPONT 
 

 
A 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Központ önálló egységeként működik (a volt Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete, a Budapest X., Kőrösi Csoma sétány 8. 
jogutódjaként) a Kelet-pesti Tankerületi Központ a Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola „A” épületének I. emeletén a Budapest X., Keresztúri út 7-9. szám alatt.   
Telefonszám: 06 1 7958 241, E-mail: ildiko.fekete@klik.gov.h, honlap: www.klik.gov.hu 

 
Tankerületi igazgató: dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó. 

  



 

 

INGATLANKEZELÉS 
 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés alapján a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakóingatlanok, lakások, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek, utak, intézmények) kezelési, üzemeltetési, 
karbantartási és felújítási feladatait. 
 

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 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 11.30 

 
 
 
 

PARKOLÁS ÜZEMELTETÉS 
 
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 között) fizetős a 
parkolás. A parkolásüzemeltetési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Parkolásüzemeltetési Irodája végzi. 
 
Az iroda e feladatkörében kiadja a (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, bölcsődei, óvodai) 
várakozási hozzájárulásokat, ellenőrzi a díjfizetési feltételek teljesítését és pótdíjat szab ki a 
díjfizetés nélkül várakozó jármű üzembentartójával szemben. 
 
A 2017. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2016. november 1. napjától van 
lehetőség. 

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

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

 
Ügyfélfogadás: 

Hétfő, kedd, csütörtök: 9.00 – 17.00 
Szerda: 8.00 – 18.00 
Péntek: 8.00 – 16.00 

 
 

 
 



 

 
 

 

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK                

A 2016. ÉVBEN 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Professzor dr. Jermendy György 
szakorvos, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet tudományos igazgatója.  

 
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA elismerésben részesült dr. Gönczöl Veronika,  

az Újhegyi úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő háziorvosa. 
 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA posztumusz elismerésben részesült Silye Sámuel 
rajparancsnok, az 1956-os forradalom és szabadságharc kőbányai hőse. 

 
KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  

Bicskei Gáborné Orbán Éva közíró, ’56 kutató, 
Hajdu Péter kormánymegbízotti kabinetvezető, 

Hegedűs Károly, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat aljegyzője. 

Az idén második alkalommal került átadásra a 
„Kőbánya Sportolója” elismerő cím. A díjat a Kőbányai 
Önkormányzat alapította, 2015-ben Szucsánszki Zita, 
az FTC Rail Cargo Hungaria válogatott kézilabdázója 
vette át a 2016 januárjában megrendezett ünnepélyes 
díjátadón. 



 

 

 
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  

dr. Szikorszky Tamás, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főorvosa, 
Varga György Jánosné, a Kőbányai Szent László Általános Iskola tanítója. 

 
Kőbánya Kiváló Kutyaiskola vezetője és közösségépítője elismerő címet kapott 

Benke András, a Kőbányai Happy Dog Kutyaiskola vezetője. 
 

Kőbánya Kiváló Közös Képviselője elismerő címet kapott Bognár Ferencné,  
a Kőbánya-Újhegyi lakótelep társasházai kezelését végző KŐIKÉP Bt. képviselője. 

 
Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott a Ferro-Tool Szerszámkészítő és  

Forgalmazó Zrt. 
 

Kőbánya Kiváló Ifjúságvédő- és szervező Közössége elismerő címet kapott 
 a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. 

 
Kőbánya Kiváló Iparosa elismerő címet kapott Szalai Ferenc, az Ónodi közben 

üzemelő szabóműhely férfiszabója. 
 

Kőbánya Kiváló Gyámhivatali ügyintézője elismerő címet kapott Urbán Zsuzsanna, 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatalának gyámügyi ügyintézője. 

 
Beretzky Endre-díjat kapott 

Bakosné dr. Szproge Gunta, a Sefe-Dent Fogorvosi Bt. fogorvosa,  
dr. Zolnay Júlia, az Újhegyi úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő háziorvosa. 

 
Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 

Lados Lászlóné, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálat védője. 
 

Év Ápolója Díjban részesült Tóthné Szabó Éva, a Kőbánya-Kertváros Felnőtt 
Háziorvosi Rendelő asszisztense, valamint  

Zsofonyi Krisztina, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. vezető ápolója. 
 

Rottenbiller-díj elismerésben részesült  
Rappi Gabriella, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal főosztályvezetője. 

 
Manninger Miklós-díj elismerésben részesült  

Földényi Krisztina, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXIII. kerületi Régiója gyermekkönyvtárosa. 

 
Sajó Sándor-díjban részesült  

Balázs Tiborné, a Kőbányai Gépmadár Óvoda óvodapedagógusa, 
Füzesséryné Dudás Eszter mesterpedagógus, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti 

Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola brácsaművész-tanára,  
Kőrössy Csilla, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola logopédusa, 
Pati Nagy Zsuzsanna, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola pedagógusa, 
Széles István, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola pedagógusa, 



 

 
 

 

Tóth Géza, a Kőbányai Bem József Általános Iskola pedagógusa. 
Soos Géza-díj elismerésben részesült dr. Valkóné Tyukodi Mónika, a BÁRKA 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakmai 

egységvezetője. 
 

Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Fácska Jánosné,  
a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde csecsemő- és kisgyermeknevelője. 

 
Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  

Farkas Sára fuvolaművész, a Kőbányai Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa, 

Varga Szabina, a Kőbányai Apraja-falva Bölcsőde csecsemő- és kisgyermeknevelője.  
 

Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott  
Kreiszné Fodor Éva dajka, a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda dolgozója, 

Szabó Miklósné telefonkezelő, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal munkatársa, 
Varga Istvánné konyhai dolgozó, a Kőbányai Szivárvány Bölcsőde dolgozója. 

 
 
 

HIVATALI ELISMERÉSEK 
 

A 2016. évi köztisztviselők napja alkalmából jegyzői dicséretben részesült  
a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül:  
Kármán Kitti környezetvédelmi ügyintéző, 

Kárpáti Péter gondnoksági munkatárs, 
Lukács Krisztina gazdasági ügyintéző, 

Pámel Ferencné szervezési előadó, 
Végh Erzsébet pénzügyi és intézményi osztályvezető. 

 
 

ÁLLAMI ELISMERÉSEK ÉS EGYÉB DÍJAK 
 
Budapestért díjban részesült MENYHÁRT SÁNDOR, a Kőbányai Szent László Általános 
Iskola igazgatója. 
 
Zalabai Gábor-díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért elismerésben részesült a 
KŐBÁNYAI FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE KOLLEKTÍVÁJA. 
 
Papp László Budapest-Sportdíjban részesült KÖKÉNY BEATRIX kézilabdázó, az FTC női 
kézilabdacsapat szakág- és utánpótlás vezetője. 
 
Fővárosért Emlékzászló díjban részesült a KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG. 
 
NAGYNÉ HORVÁTH EMÍLIA biológia-kémia szakos középiskolai tanár Rátz Tanár Úr 
Díjban részesült. Az elismerést három nagyvállalat (Ericsson Magyarország, Graphisoft, 
Richter Gedeon) által alapított a Magyar Természettudományos Oktatásért Alapítvány 
Kuratóriuma ítéli oda azon középiskolai és általános iskolai tanároknak, akik az alapítók 
tevékenységéhez kapcsolódó magyarországi matematika-, fizika-, kémia, biológiaoktatás 



 

 

területén kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerűsítésében és a 
tehetséggondozásban.  
 
Kerületünkben élő és alkotó GYIMESI ILDIKÓ foltvarró textilművész és ORBÁNNÉ 
BALOGH KATALIN aranykoszorús textiljáték-készítő népi iparművész a 22. Országos 
Betlehemi jászol-kiállításon elismerésben részesült a Betlehemi témakörhöz, vagy a 
népszokásokhoz kapcsolódó, természetes anyagokból készült alkotásaikkal. 
 
DR. NAGY KÁROLY, aki hosszú évtizedek óta magas színvonalon végzi háziorvosként a 
munkáját Kőbányán a Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetésben 
részesült. 
 
SZABÓ ÁBEL festőművész Munkácsy Mihály-díj kitüntetésben részesült. 1974-ben 
Kolozsváron született és a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán végzett. Számos 
képén jelenik meg Kőbánya egy-egy jól felismerhető helye (Mázsa tér, Sörgyári terület). 
 
A kerületben dolgozó orvosok közül többen magas kitüntetésben részesültek, DR. 
LIKTOR BÁLINT, aki a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Fül-orr-gégészeti és 
Fej-nyaksebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, illetve DR. LIPPAI ZOLTÁN, aki a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház Mozgásszervi-rehabilitációs Osztály vezető főorvosa.  
 
DR. JERMENDY GYÖRGY professzor úr is kitüntetésben részesült, a Batthyány-
Strattmann László-díjat kapta meg.  
 
SZALAINÉ TÍMÁR SZILVIA, a Zsivaj utcai orvosi rendelő védőnője 2016-ban az Év 
védőnője lett. Az Év védőnője díjat 2011-ben alapították, a szakmai bírálók mellett neves 
közéleti szereplőkből álló zsűri, valamint a kismamák szavazata alapján választják meg 
minden évben azt a három védőnőt, aki négy kategóriában elismerést kaphat. A díjazott a 
nagyvárosok kategóriájában kapta ezt az elismerést. 
 
A 2016. évi riói olimpián eredményesen szereplő olimpikonok és paralimpikonok magas 
színvonalú munkájának elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztje 
kitüntetésben részesült IMRE GÉZA  vívó, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült BELICZAY SÁNDOR mesteredző, a Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vette át OSVÁTH RICHÁRD, a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült HAJMÁSI ÉVA, ERDEI PÉTER és 
SZIRMAI BENEDEK.  
 
TURI GYÖRGY mesteredzőt, a Kőbánya SC vezető edzőjét a Magyar Úszó Hírességek 
Csarnokának tagjává választották 2016-ban a Százhalombattán negyedik alkalommal 
megrendezett beiktatási ünnepségen, aki pályafutása során számtalan eredménye mellett 
63 aranyéremhez, 50 ezüstéremhez, 43 bronzéremhez segítette tanítványait, akik 12 
Európa-rekordot, 5 rövidpályás világrekordot, 10 rövidpályás Európa-rekordot, 2 junior 
világrekordot és több mint 250 országos rekordot úsztak. 
   



 

 
 

 

ÖNKORMÁNYZATUNK ELISMERÉSEI 
 
 
 
 

 
 
 

 

      
 

 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

A Magyar Olimpiai Bizottság által az olimpia és az 
olimpiai eszme népszerűsítésére életre hívott 
programsorozata keretében 2015. december 31-
én a Margitszigeten megrendezett ÖTPRÓBA 
RIÓBA rendezvényen a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat csapata az aktív 
részvételével elnyerte BUDAPEST LEGSPORTO-
SABB KERÜLETE DÍJ-at. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal 2015. évben 
elnyerte a „Fogyatékosság-barát Munkahely 
Elismerés” címet. Az elismerés elnyerésével a Hivatal 
2015. december hónaptól két éven át jogosulttá vált a 
megtisztelő cím használatára.  
 

Az Európai Mobilitási Hét, Autómentes nap 
kőbányai rendezvényei 
A Kőbányai Önkormányzat 2015. évben az 
Európai Mobilitási Hét és Európai Autómentes 
Nap szervezése során végzett kiemelkedő 
munkájáért elismerésben részesült. AZ idei 
évben is csatlakozott Önkormányzatunk a 
rendezvénysorozathoz, amelynek keretében 
2016. szeptember 19. és 23. között a már 
hagyományos Autómentes napon kívül 
futóverseny, bringás reggeli és családi 
kerékpáros verseny szervezésére is sor került.  
 



 

 

Kőbányai az idén is elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Magyar Népművelők Egyesületének Elnöksége a kerület közösségének kiemelkedő 
színvonalú támogatásáért az Önkormányzatok a Közművelődésért díjat adományozta 
Kőbányának, amelynek átadására  2016. május 10-én került sor Vecsésen a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban. 
 
 
 
 
 

KŐBÁNYAI SIKEREK 
 
A Pro Architectura díjban az építészetben maradandót alkotók részesülnek, az idén 
díjazott lett, építészeti alkotás kategóriában Deák Zoltán, a kőbányai Szent László 
Plébánia átalakításáért. 
 

 
 
Az 1992 óta létező díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített 
környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti 
szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a nemzeti építészetpolitika céljai 
érdekében elért kiemelkedő eredményekért adható. 
 
 



 

 
 

 

Az Idesüss (alapítványi) Óvoda és Bölcsőde a Gyermekkor Alapítvány szakmai 
irányításával, a Robert Bosch Kft. támogatásával, önkormányzatunk ingatlanában 
működik a Sütőde utcában. Az intézmény az idei építészeti világnap alkalmából, a 
Budapesti Építész Kamara Nívódíját nyerte el.  
 

 
 
 
Kőbányai siker a Cziffra Fesztivál Országos Zongoraversenyen, ahol a megmérettetés 
győztese Varga Gergő Zoltán, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára. 

 

 
 

Kőbányai siker a BrauBeviale söripari kiállításon. Először nyert magyar sör díjat Európa 
legnagyobb sörversenyén. A 44 résztvevő ország a világ minden tájáról számos sör 
különlegességgel nevezett a versenyre. A Kőbányán működő HopTop Brewery 
„Midnight Express” nevű söre kategóriájában bronzérmes lett. 

 

       
 
 

 



 

 

 
       FONTOSABB JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2016-ban 

 
 
1. Az építéshatósági ügyekben 2016. január 1-jétől a legfeljebb 300 m2 összes 
hasznos alapterületű lakóépületekre nem szükséges építési engedélyt kérni, annak 
felépítési szándékát csupán be kell jelenteni.  
Féléves átmeneti szabályozás után 2016. július 1-jén hatályba lépett a lakóépület 
egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.rendelet, amelynek értelmében a 
legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületekre vonatkozó egyszerű 
bejelentést az e-építési napló alkalmazásban kell megtenni. Az egyszerű bejelentés a 
kivitelezési tevékenységre nyitott e-építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. 
 
 
2. A kerület lakosságát érintő fontos változás, hogy 2016. február 1-jén hatályba lépett 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet megalkotásának elsődleges célja az 
egyéb jogszabályok által nem szankcionált, de a lakosság széles körét zavaró 
magatartásokra vonatkozó szabályozás megteremtése. A Rendelet megalkotásával egy 
rendeletben kerültek szabályozásra azok a magatartások, amelyeknek az elkövetői 
közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság kiszabásával számolhatnak.  
A Rendelet tilalmat tartalmaz a lakosság nyugalmát zavaró, illetve a közterületek rendjét, 
köztisztaságát károsan befolyásoló magatartásokra vonatkozóan, kötelezettséget állapít 
meg az ingatlanok tisztántartására és rendezettségére, szabályozást tartalmaz az üzletek 
éjszakai nyitva tartására, a vendéglátó üzletekben nyújtható zeneszolgáltatásra, illetve 
műsoros előadásra, valamint a társasházban található nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekben folytatható kereskedelmi és ipari tevékenységre is. Szabályozza továbbá a 
kerület egyes részein a kutyasétáltatás módját, valamint bizonyos közterületeken a 
dohányzás tilalmát. 
 
 
3. A kereskedelmi ügyeket érintő legfontosabb változás, hogy 2016. április 16-tól 
hatályát vesztette a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény. A vasárnapi nyitva tartás tilalmának eltörlését 
követően a kereskedők jelentős része jelentett be változást a vasárnapi nyitva tartás 
tekintetében. 
 
 
4. A 2016-os évben is megmaradt az önkormányzat és a járási kormányhivatal 
segélyezéssel kapcsolatos feladatainak elkülönülése, amelyet az alábbiakban 
összegzünk. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Az önkormányzat által biztosított támogatások: 

 Települési támogatás 
 Települési támogatás: térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez 
 Települési támogatás: temetési költségekhez való hozzájárulásként 
 Települési támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
 Települési támogatás: gyógyszerkiadások viseléséhez 
 Települési támogatás: lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók 

részére 
 Születési támogatás 
 Köztemetés 
 Ápolási támogatás 
 Egészségügyi (volt gyógyászati) támogatás 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 Étkezési támogatás középiskolások részére 

 
 
 

A járási kormányhivataltól igényelhető támogatások: 
 Alanyi ápolási díj 
 Alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
 Időskorúak járadéka 
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
 

      
 
 
Defibrillátor készülékek Kőbányán 

 

 
 

  

Kovács Róbert polgármester Kőbánya öt forgalmas 
pontján lévő kerületi intézménynek adományozott 
egy-egy életmentő készüléket. A defibrillátotok a 
következő helyszíneken érhetők el: Újhegyi orvosi 
rendelő (Újhegyi sétány 13-15.), Szivárvány 
Idősek Otthona (Sütöde u. 4.), a Kőrösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Szent 
László tér 7-14.), Kocsis Sándor Sportközpont 
(Bihari út 23.), Zsivaj utcai orvosi rendelő (Zsivaj 
u. 1-3.). 



 

 

 
       EMLÉKEK A 2016-OS ESZTENDŐBŐL 

 
 

 
 

A 120 éves évforduló alkalmából kiállítás nyílt a Hivatal épületében, amelyet az 
érdeklődők először a Szent László napi rendezvények alkalmával tekinthettek meg. A 
látogatók tárlatvezetéssel járhatták be az épület zegzugait a Nemzeti Örökségvédelmi 
Napok rendezvénysorozat keretében is. Jelenleg a tárlat a Hivatal I. emeletén került 
felállításra. 
 

 
 
 
Kőbányai Szent László plébániatemplom bejárati előlépcsőjének felújítása 
Budapest Főváros Közgyűlése elkötelezett a főváros városképét meghatározó építészeti 
értékek megőrzése iránt. Minden évben pályázatot hirdetnek a budapesti műemlékek 
felújításának érdekében. A Kőbányai Szent László templom bejárati márvány előlépcsője 
több helyen erősen sérült és repedezett volt, amelyet fővárosi támogatással és saját 
önrészével a Kőbányai Önkormányzat teljes mértékben az eredeti állapotnak megfelelően 
rekonstruáltatott. 
 

 
 

120 éves a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal épülete 
Az egyemeletes, klasszicista korszak 
stílusjegyeit magán viselő Polgármesteri 
Hivatal épületét 10 hónap alatt építették fel 
és 1896. április 14-én adták át. A Hivatal 
homlokzata dr. Viola Rezső kerületi 
főmérnök tervei alapján 1927–28-ban, egy 
új szint ráépítésével nyerte el mai megje-
lenését. Az épület jelenleg fővárosi védelem 
alatt áll.  
 



 

 
 

 

Büszkeségpontok  
A Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az 1956-
os forradalom 60. évfordulójának alkalmából és az 1956-os Emlékbizottság megbízásából 
pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító, úgynevezett 
„Büszkeségpontok” kialakítására. Az Alapítvány támogatásával emlékhely létesült az Éles 
saroknál, amely a forradalom idején a kőbányai harcok színtere volt. 
 

 
 
 

         KIEMELT ÖNKORÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 2016-BAN 
 
 
MANÓVÁR BÖLCSŐDE ÉS RECE-FICE ÓVODA  
A Budapest X., Vaspálya u. 8-10. szám alatt szeptember hónapban került átadásra a 
teljesen felújított Manóvár Bölcsőde és Rece-fice Óvoda, egy év után a gyermekek és a 
dolgozók örömmel vették birtokba a korszerű és új intézményt. 
 



 

 

 
Az Önkormányzat saját forrásából, mintegy 549 467 eFt összegből felújította a Rece-fice 
Óvodát és a Manóvár (volt Csillagfürt) Bölcsődét. A tervezési munkálatok 2014-ben 
kezdődtek. Az új, korszerű intézmény teljes egészében megújult.  A falakat leszigetelték, a 
homlokzati nyílászárókat kicserélték, új belső burkolat készült. Az óvoda és bölcsőde 
udvara korszerű burkolatot kapott, a régi játszóeszközök felújításra és cserére kerültek, 
az intézményt övező támfal is szigetelést kapott.  
 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYÍLT AZ ÚJHEGYI SÉTÁNY 16. SZÁM ALATT 
2016. október 10-én az Újhegyi sétány 16. szám alatt található Közösségi Házban megnyílt 
a Polgármesteri Hivatal új Ügyfélszolgálata, amely elsősorban az Újhegyi lakótelepen 
élőknek szeretne segítséget nyújtani ugyanazon ügyek intézésében, amelyeket a Szent 
László tér 2-4. szám alatt működő Ügyfélszolgálat is ellát. 
 

       
 
 
KEREPESI ÚT 67. SZÁM ALATTI ORVOSI RENDELŐ  
Régi épülete teljesen elbontásra került, és a helyén egy XXI. századnak megfelelő, korszerű 
rendelő épült. 
 

Az Önkormányzat saját forrásából mintegy 506 272 eFt összegből korszerűsítette a 
Kerepesi úti orvosi rendelőt. A tervezési munka még 2014-ben kezdődött meg. 
A felújítás alatt a betegeket és az orvosokat a Keresztúri út 7-9. szám alatt kialakított 
ideiglenes rendelő fogadta.  
 

 
 
 
 



 

 

Az új rendelő korszerű, energiatakarékos hűtési és fűtési rendszerrel, hőszigeteléssel, 
nyílászárókkal, speciális, mozgássérültek részére is használható mellékhelyiséggel épült 
meg. Megújult a rendelő közvetlen környezete is, új térburkolattal, parkosítással, 
akadálymentes megközelítéssel. A munkák 2016. augusztus végére fejeződtek be. 
 

 
 
AZ ÚJHEGYI SÉTÁNY KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA 
A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett, TÉR_KÖZ elnevezésű, városrehabilitációs 
programok támogatására kiírt pályázaton Kőbánya 516 millió forint összegű támogatást 
nyert, amelyet az Újhegyi sétány átfogó megújítására fordított.  
A projekt teljes összege 820 millió forint, melyből a 304 millió forint összegű önrészt a 
kerület Önkormányzata biztosította.  
A projekt eredményeként a Bányató utcától a Harmat utcáig újjászületett a sétány és 
környéke. A kerületi önkormányzat tervei nyomán akadálymentessé vált a közlekedés, 
megújult a közösségi ház, kibővült a helyi könyvtár.  
 

 

 
 



 

 
 

 

 
A lakótelepet új utcabútorok, megújított növényzet, szökőkutak, csobogók, zöldnövények 
telepítése teszik élhetőbbé, barátságosabbá.  

Az építési munkálatok 2015 októberében kezdődtek meg és 2016. május végére 
fejeződtek be. 
 
 
 
 
 

Új piactér és új önkormányzati ügyfélszolgálati iroda került 
kialakításra, továbbá új játszótér épült a gyerekeknek, 
fitneszpark a felnőtteknek, szabadidőpark az idősebb 
korosztálynak. 



 

 

AZ ÁLLOMÁS UTCA 26. SZÁM ALATTI ÚJ ÜGYFÉLKÖZPONT KIALAKÍTÁSA 
A fővárosi védettségű Állomás utcai épületegyüttes részeként az Állomás utca 26. szám 
alatti épületben került kialakításra a Kőbányai Polgármesteri Hivatal új Ügyfélközpontja.  
Kivitelezés kezdete: 2015. november, várható befejezés: 2016. december vége.  
A fejlesztés költsége: bruttó 494 millió Ft. Tervező: Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. 
Kivitelező: Sasad Építő Kft. 
A korszerű ügyfélkiszolgálást megvalósító létesítmény várhatóan 2017 januárjától 
fogadja a kerületi lakosságot. 

 
 
 

KŐBÁNYÁN ÉPÜLT 
 
Az Újköztemető területén LÁTOGATÓKÖZPONT építése  
2014. évben sikeresen zárult a Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella 
nemzeti emlékhely felújításának első üteme a Nemzeti Örökség Intézetének szakmai 
felügyelete mellett. A Kormány elfogadta a Nemzeti Örökség Intézetének és a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak a közös javaslatát, így a tervezett felújítás második 
üteme 2016-ban megvalósult.  Létrejött egy 100 fő befogadására alkalmas 
látogatóközpont, amelyben a látogatók korszerű digitális eszközök segítségével 
ismerhetik meg 1956 főbb eseményeit, valamint a parcellában nyugvók történetét. Az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 2016. november 3-án 
avatták fel az Újköztemető 297-es parcellájában létesített látogatóközpontot, amely a 
nagyközönség számára a november 4-ei nemzeti gyásznapon került átadásra. 
 

    
 



 

 
 

 

TERVEZETT PROJEKTEK 
 
Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentrum 
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma 
létrehozására, annak felszerelési költségeire, valamint az Operaház Andrássy úti épülete 
felújításának előkészítésére a kormány összesen 14.425,2 millió forint összeg erejéig 
fedezetet biztosított.  
A volt Északi Járműjavító területére, a Kőbányai útra költözik a Magyar Állami Operaház 
szinte teljes háttérbázisa.  Az Eiffel-csarnok ad majd otthont az új műhelyháznak, a 
próbaszínpadoknak, a zeneteremnek és a kelléktárnak. A 7 hektáron létesülő, 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. 
A beruházás összköltsége 14 420 millió Ft. A beruházásért az Operaház, a 
telekrendezésért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a felelős.   
A teljes beruházás megvalósításának véghatárideje 2017. III. negyedéve  
 

 
 
 
A Füzér u. 32. szám alatt található épület felújítása és átalakítása a helytörténeti 
gyűjtemény számára 
A kivitelezési feladat a meglévő három szárnyból álló földszintes épület (volt zeneiskola 
és az udvari szárnyban lakások) utcai épületrészeinek és az udvari szárny első lakásának 
felújítása és átalakítása helytörténeti gyűjtemény számára, továbbá az épületek által 
közre zárt belső kert felújítása, a gyűjtemény szabadtéri kiállítóhelyének kialakítása. 
 



 

 

 
 
Fejlesztés költsége: bruttó 315 millió Ft 
Tervező: Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft. 

 
 
 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola udvarán kosárlabdacsarnok építése 

Az 1455 m2 alapterületű tervezett épület a jelenlegi tornatermi szárny folytatásában kerül 
elhelyezésre. A csarnok napközben az iskolai testnevelés igényeit elégíti majd ki, tanítás 
után a terem kosárlabda csarnokként működik, mint edzőterem és a versenyek 
rendezésére alkalmas helyiség. Az új utcai személybejárat és előtér lehetővé teszi majd az 
iskola működésétől független használatot. 

 
A várható befejezése: 2018. február 
Fejlesztés költsége: bruttó 500 millió Ft (ebből önerő: 170 millió Ft) 
Tervező: Avant-Garde Építészeti Stúdió Kft. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS 

 

 

 
             Óhegy park 

 

 
              Agyagfejtő utca 
 
Havas Ignác utcai parkoló építése 
Az új Kormányablak további gépkocsi parkoló kialakítását tette szükségessé. A feladat 
elvégzését Önkormányzatunk vállalta magára. A Kormányablak gépkocsival történő 
megközelítését a Havas Ignác utca felől tervezték, a csatlakozó út egyirányú a Kápolna 
utca felé. Összesen 7 merőleges beállású parkoló épült, melyből egy akadálymentes 
parkoló. A munkák során megújult az épület körüli járda és közvilágítás is kiépült a 
parkolóhoz. 

 
 

Közvilágítás kiépítése 
Idén is több helyszínen történt meg – elsősorban a 
közbiztonság javítása érdekében – a közvilágítás 
fejlesztése. A szükséges tervek és engedélyezés után 
elkészült az Arpa utca és Derecskei utca, a Kolozsvári utca, 
Ohegy park, Zsombék utca, Sibrik Miklós úti felüljáró alatti 
terület, valamint novemberben elkészül az Erdősi utca 
melletti parkban a közvilágítás fejlesztése. A Sportligetben 
napelemes lámpák kerültek kihelyezésre a 
kutyafuttatóhoz. 2016-ban az Önkormányzat több mint 15 
millió Ft-ot biztosított erre a feladatra. 
 

Támfalak felújítása 
A 2015-ben készült vizsgálat alapján az Ujhegyi 
lakótelepen az idén tovább folytatódott a 
támfalak felújı́tása, három helyszı́nen, a Lenfonó 
u. 4-6. és a 12-14., valamint az Agyagfejtő u. 12-
14. szám alatt. A lakóteleppel egyidős támfalak 
felújı́tása során a korlátok is megújultak, a 
megrongálódott elemek cseréjét a korlátok 
festése követte. 



 

 

 
Sebességmérő berendezés telepítése 
Két-két sebességmérő és kijelző berendezés telepítésére került sor a Budapest X. kerület, 
Gergely 110., valamint a Heves utca, Pilisi utcai gyalogátkelőhely környezetében. A 
rendszer energiaellátását napelemmel és akkumulátorral oldották meg úgy, hogy a nap 
24 órájában üzemkész legyen. A berendezések kihelyezése május végére megtörtént, s a 
tapasztalatok szerint sok autós csökkenti a sebességét, amikor felvillan a „LASSÍTS” 
felirat. 

 

 
 
 
 

Sibrik parkoló kialakítása 
2016. október 15-én a Gergely-bánya Sibrik Miklós út felőli oldalán zárt parkoló kezdte 
meg működését. A parkolás megvalósításával az Újhegyi lakótelepen élő 
autótulajdonosok igényére a biztonságos parkoláshoz járul hozzá az önkormányzat. A 
parkoló 3,5 tonnát meg nem haladó több mint 200 gépjármű részére biztosított a nap 24 
órájában. A parkolón belüli közlekedési útvonalak felülete aszfaltburkolattal, míg a 
parkolóhelyek murvával készültek. A területen térvilágítás is kiépült, mellyel mind a 
parkolás, mind az őrzési feladatok biztonságosabbá váltak. Ez utóbbit a már meglévő 
kamerarendszer bővítése is erősíti. 
 

 

Vásárló utcai parkoló építés 
A játszótér mellett már évek óta parkolásra 
használt földes területen a kulturáltabb és 
biztonságosabb parkolás érdekében került sor a 
feladat elvégzésére. A korábban földsáv helyére 
térkővel borított, enyhébb lejtésű, a biztonságos 
parkolást lehetővé tevő parkolófelület került 
kialakításra. A kivitelezés során a korábban sűrűn 
jelentkező vízelvezetési probléma is megoldásra 
került. 
 



 

 
 

 

 
                      Pesti Gábor utca 
 
 
A parki járdákkal együtt közel 100 millió Ft-ot fordított az önkormányzat a gyalogos 
közlekedés javítására. 

 
 

 
 

 

 
                    Bányató utca                                                   
 
Útfelújítási program 
2016-ban az Önkormányzat igen jelentős összeget, összesen több mint 330 millió Ft-ot 
biztosított útfelújításra a kerületben.  
Az idén két lépcsőben került sor kerületi fenntartású utak felújítására. Első ütemben a 
Harmat köz teljes 830 m2 felületű burkolatának felújításával egyidejűleg a járda is 
megújult a parkoló felőli (páros) oldalon 131 m hosszon, 200 m2 felületen. 
 
 

Járdafelújítási program 
A 2016 évi munkák eredményeként a Pesti Gábor 
utcában 650 fm-en mintegy 1050 m2, a Román 
utcában 590 fm-en mintegy 1460 m2 (mely 
igazodott az óvoda felújításához), a Kada utcában 
(Harmat utca – Mádi utca páros oldal és Mádi utca – 
Sörgyár utca páratlan oldal) összesen 545 fm-en 
mintegy 940 m2 járda újult meg. Az 
útcsatlakozásoknál minden esetben elkészült az 
akadálymentesítés, a kapubejáróknál erősített 
pályaszerkezet került kialakításra.  
 

Parki járdák felújítása 
A parki járdákon keletkezett balesetveszély 
kiküszöbölésére szolgáló lokális javításokon túl a 
Harmat utca 164. szám melletti park 220 m2-es 
járdafelülete újult meg. Kiemelt jelentőségű volt 
az idén az Óhegy parki járdák felújítása 930 fm-
en, mintegy 2820 m2-en. Az őszi munkavégzést 
indokolta, hogy a parkokat nyáron használó 
felnőttek és gyerekek pihenését, kikap-
csolódását, valamint a szabadtéri programokat a 
munkagépek ne zavarják. 

Balesetveszélyes lépcsők felújítása 
A 2016. évi költségvetésben meghatározott 
balesetveszélyes lépcsők felújítási munkálatai 
augusztus végére elkészültek. Így a Szövőszék 
utca 8., Szőlővirág utca 14., Tóvirág utca 10. és 
14, Bányató utca 14. és 28., Bányató utca 2., 
valamint a Pára utca 8. számú épületek melletti 
lépcsők veszélyelhárítása történt meg. 
 



 

 

 
 

     
 

 
 
Megtörtént az Újhegyi lakótelepen a belső utak felújítása, melynek eredményeképpen már 
nincs régi burkolat a Sibrik Miklós út – Harmat utca – Újhegy sétány – Bányató utca által 
határolt területen belül. Az idei év során a Bányató utca 12-14., valamint a Szövőszék utca, 
Lenfonó utca burkolata került felújításra mintegy 12 150 m2 felületen. Ebből megújult 
~3000 m2 parkolófelület (~220 parkolóhely), melyek azonnal felfestést is kaptak.                        
 
 
 
 
Az útfelújítások második ütemének megvalósítására a Képviselő-testület által május 
végén megszavazott keretösszeg ad lehetőséget, melynek eredményeként a Száva utca 
(Basa utca – Szállás utca közötti szakaszának) burkolata újul meg még az idén több mint 
4000 m2 felületen.  Ezzel a 7,50 m szélességű, jelenleg nagy kockakő burkolatú útpálya 
közel 540 m-en aszfaltburkolatot kap. Emellett a kőburkolatú járda felújítására, illetve 
átépítésére is sor kerül. A munkák várhatóan november végére fejeződnek be. 
 
 
 

 
 
  

A Szárnyas utca megújult a Száva utca és 
Somfa köz közötti részen, összesen 5300 m2 
felületen. A felújítás során a hiányzó 
akadálymentesítések is megtörténtek, 
valamint a járdaburkolat egy része is 
felújításra került (195 m hosszon 265 m2 
felületen). 

Óhegy-park lejáró 
Az Óhegy-park katlanjának jobb meg-
közelíthetősége érdekében a Szlávy utca felől egy 
impozáns lejáró került kiépítésre. Murvaborítás, 
fa korláttal, lépcsőzve, világítással közel 70,0 fm-
en. A munkálatok május elején kezdődtek és a 
hónap végére be is fejeződtek. 
 



 

 
 

 

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 
 

LAKÁSFELÚJÍTÁS 

A piaci lakásbérbeadáshoz 9 lakás teljes körű felújı́tására került sor, összesen 23 007 eFt 
összegben.  

17 bérlakás esetében szintén teljes felújı́tás történt, mely során a lakások gépészeti- és 
elektromos vezetékei, a szerelvényekkel és a szaniterekkel együtt cserére kerültek. A 
festés-mázolást megelőzően a nyı́lászárók és a burkolatokat cseréje is megtörtént. A 
munkálatok összesen közel 40 millió forintba kerültek. 

 
A Halom utca 40. szám alatti ingatlan 
épületének részleges karbantartási 
munkái (tetőhéjazatcsere, pince-
födém megerősítés, gépészeti 
pinceszinti és udvari alapvezeték 
csere) történtek meg 20 812 eFt 
összegben. 
 

 
ISKOLAFELÚJÍTÁS 
 
Kőbányai Szent László Általános Iskola (Szent László tér 1.)  

 
 

 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (Jászberényi út 89.) 
A teljes földszinti PVC burkolat cserére került, valamint az intézmény gazdasági 
bejáratának aszfalburkolattal történő ellátása történt meg közel 4 700 eFt összegben. 

 
 

A Hölgy utca 21. szám alatti épület utólagos víz elleni 
falszigetelése, vízzáró és lélegző vakolatok készítése 
történt meg bruttó 11 044 eFt összegben. 
Az utcai lábazat és az udvari teraszok mellvédjéről és 
homlokzatáról a nedves, salétromos vakolat 
eltávolításra került, a falfelületek új, lélegző vakolatot 
kaptak. 

Fűtésfelújítás, tornaterem hőszigetelési 
munkái történtek meg 83 millió forint 
összegben, továbbá az alagsor 
vakolatjavítása és a biztonságtechnikai 
előírások biztosítása miatt egy zárható 
pénztárhelyiség került kialakításra, közel 
670 eFt összegben. 
 



 

 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(Kápolna tér 4.) 
Az uszodai vízforgató-rendszer működésének javítása érdekében szivattyúcserére és 
uszodagépészeti beavatkozásra, továbbá egy tanterem kialakítására került sor, összesen 
2 531 eFt összegben. 
 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Tagintézménye (Üllői út 118.) 
A tanuszoda karbantartási munkái keretében a kétoldalt futó világítótest sor cseréjére, a 
medence újrafugázására, valamint a szellőzőrendszer javítására került sor 1 460 eFt 
összegben. 

  
 
 
Kőbányai Bem József Általános Iskola (Hungária krt. 5-7.) 
A tornatermi öltözőkhöz tartozó két vizesblokk teljes felújítása, valamint a 
balesetveszélyes aszfalt burkolatú sportpálya cseréje történt meg, összesen 14 128 eFt 
összegben. 

          
 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
(Gém utca 5-7.) 
Az intézmény lapostető szigetelésére, valamint az utcafronti épületszárnyban két 
vizesblokk teljes felújítására került sor, összesen 24 112 eFt összegben. 
 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (Kőbányai út 38.) 
Földszinten vizesblokk teljes felújítása, rossz minőségű üvegtéglafal elbontása és 
újraépítése történt, összesen 4 380 eFt összegben. 
 
 



 

 
 

 

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola (Kada utca 27-29.)  
Megkezdődött és még novemberben is tart az épület teljes magastetejének a felújítása, 
összesen 89 773 eFt összegben.  

 

Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.)  
A bölcsőde raktárhelyiségéből sószoba kialakítására került sor, összesen 505 eFt 
összegben. 
 
Kőbányai Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125-127.)  

 
 
 

Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár utca 15.) 
A bölcsőde egy részének térkőburkolat cseréjére került sor 2 920 eFt összegben. 
 
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj utca 1-3.) 

 
 
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 17-19.) 
A bölcsőde egyik épületrészének lapostető felújítására, valamint a bejárati aszfaltburkolat 
térkőburkolatra történő cseréjére került sor, összesen 18 764 eFt összegben.  

 

Kőbányai Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29.) 
A bölcsőde udvarán a járdaszakasz kiépítésének folytatása történt meg, összesen  
234 eFt összegben. 

 

A bölcsőde elavult főzőkonyhájának 
felújításával a főzőtér, az előkészítők és 
mosogatóhelyiségek új burkolatokat és 
szerelvényeket kaptak, ezen túl 
megtörtént a konyha elektromos 
korszerűsítése, összesen 8 939 eFt 
összegben. 

A bölcsőde korábbi beton 
burkolatainak felújítása történt 
meg a nyár folyamán, új 
térkőburkolatot kapott az udvar, 
összesen 3 875 eFt összegben. 
 



 

 

ÓVODAFELÚJÍTÁS 
 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 17-19.) 
Az óvodai létszám csökkenésével szükségessé vált egy csoportszoba tornaszobává törtnő 
átalakítása 505 eFt összegben, továbbá az óvoda hátsó udvarrészén a térkőburkolat 
folytatására került sor 2 191 eFt összegben. 

      
 

 
 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.) 
Az óvoda egy strangon lévő két vizesblokkjának felújítása, 
teljes burkolatcsere és gépészeti felújítás történt meg 4 561eFt 
összegben. 

 
 
 

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (Kada utca 27-29.) 
Az óvoda két csoportszobája új PVC burkolatot kapott, és egy vizesblokkjában teljes körű 
felújítás történt, a gépészeti vezetékek cseréjével új szerelvények és burkolatok készültek, 
összesen 4 699 eFt összegben.  

 
Kőbányai Gépmadár Óvoda (Gépmadár utca 15.) 
Az óvoda udvar, valamint két öltöző burkolata újult meg összesen 4 409 eFt összegben. 

 
Kőbányai Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.) 
Az óvoda új épületrészében lévő vizesblokkok teljeskörű felújítása történt meg, valamit 
kiépült a központi kevert vízhálózat, összesen 11 554 eFt összegben.  

 
 
Kőbányai Zsivaj Óvoda (Zsivaj utca 1-3.) 
Az óvoda udvarán álló régi tároló helyére épült egy új 
fémszerkezetes, fa burkolatú tároló, mellette támfallal, 
összesen 2 569 eFt összegben. 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

Kőbányai Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86-94.) 
Az óvoda fűtéskorszerűsítése mellett megtörtént a homlokzat hőszigetelése, valamint az 
óvoda szélső épületszárnyában lévő két vizesblokk teljeskörű felújítása is a nyár 
folyamán, összesen 46 955 eFt összegben. 

    
 
Kőbányai Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) 
Az előtér burkolatának felújítása történt meg, kerámiaburkolatot kapott, összesen 3 248 
eFt összegben. 
 
 
Kőbányai Mászóka Óvoda (Ászok utca 1-3.)  
Az udvar egy része a betonlap burkolat helyett 
aszfaltburkolatot, a másik része pedig öntött gumi 
burkolatot kapott, továbbá új járdaszakasz épült ki, 
összesen 1 667 eFt összegben. 
  
 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (Mádi utca 4-6.) 
A bejárat melletti betonburkolat felújítása történt meg a nyári zárás idején, összesen  
108 eFt összegben. 

 
 
Kőbányai Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/a) 
Az óvoda udvarán lévő balesetveszélyessé vált 
előtetők gerendáinak és fedésének cseréje történt 
meg, összesen 6 909 eFt összegben. 
   
 
 
 

EGYÉB INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 
 
BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona (Salgótarjáni út 47.) 
Az épületben egy terápiás szoba kialakítása történt meg a szükséges gépészeti, 
elektromos és burkolati átépítésekkel, összesen 1 011 eFt összegben. 
 
 

 

 



 

 

Bajcsy-Zsilinkszky Kórház Szakrendelője (Egészségház - Kőbányai út 45.)  
A fogászati rendelő teljes helyiségének burkolatfelújítása történt meg 617 eFt összegben. 
 
Gyermekfogászati rendelő (Kőbányai út 47.)  
A gyermekfogászati rendelő felújítása, padlóburkolat cseréje, falburkolat bontása, új 
burkolat készítése, festési és mázolási munkák történtek, összesen 1 215 eFt összegben. 

 
 
Zsivaj Orvosi Rendelő (Zsivaj utca 2.) 
Orvosi igénynek megfelelően a bejárati ajtó automatizálása, valamint a 15 orvosi rendelő 
ajtócseréje történt meg, összesen 4 191 eFt összegben. 

       
 
 
A Kőbányai Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 
A hivatal energetikai felújítását megelőzően az idei évben a fa zárófödém szigetelése, 
épületgépészeti felújítás, a meglévő homlokzati nyílászárók felújítása és cseréje az ősz 
folyamán megkezdődött, a munkálatok várhatóan 2017 tavaszán fejeződnek be, várható 
összköltsége 102 millió forint. 
 

      
  



 

 
 

 

 
SPORT- ÉS SZABADTÉRI FELÚJÍTÁSOK 

 
Műfüves labdarúgópálya 
A Magyar Labdarugó Szövetség támogatásával immáron a kilencedik műfüves 
labdarúgópályát létessítettük a kerületben, a Kőbányai Szent László Gimnázium 
sportudvarán. 
 

  
 
A Kőbányai Aprók Háza Óvoda udvarának korszerűsítésre 
Az óvodai udvar korszerű műfüves burkolatot és új játszóeszközöket kapott. A felújítást 
követően a gyerekek biztonságosan játszhatnak a korábban alulhasznosított és saras 
udvarrészen.  

 
 

Dühöngők felújítása 
Az idén az Önkormányzat 14 734 413 Ft összeget fordított dühöngők felújítására, 
amelyből a Gépmadár utcában és a Fagyal utcában lévő alábbi sportolási lehetőség került 
megújításra. 

    Gépmadár utca 
 
 



 

 

 

     Fagyal utca 
 
Kutyafuttatók, kutyák futtatására kijelölt területek bővítése 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet – amely a jogi 
szabályozással ad alapot az önkormányzat azon céljához, hogy minden kerületi lakos 
számára megfelelő feltételeket biztosítson a mindennapjaihoz, valamint szabadideje 
eltöltéséhez – az eddiginél jóval több helyet biztosít a kutyák számára.         Az idén 
összesen 27 995 245 Ft összeget fordított az önkormányzat e terület fejlesztésére.  
 

   
Rottenbiller park: kutyafuttató bővítése          Csajkovszkij park: kutyák futtatására  
             kijelölt terület kialakítása 
 

    
Sportliget: kutyák futtatására kijelölt területek kialakítása 

 



 

 
 

 

   
Óhegy park: Kutyafuttató és kutyák futtatására kijelölt terület kialakítása 

 
 
Zöldfelület felújítások 
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. az idén is a kerület számos pontján végzett 
területrendezési és növénytelepítési munkálatokat. Az összesen 2 686 800 Ft összegű 
munkával megújult, szépült kerületünk több pontja. 
 

   
A Martinovics téri kormányablak előtt területrendezés 

 

     
A Bihari-Balkán lakótelep          A Harmat utcában lévő támfal 
 
 
 
 



 

 

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Környezetszépítő akciók 
Az idén is megrendezésre került a zöld környezetszépítő akció, amelynek keretében több 
mint 20 000 egynyári palántát, 19 000 muskátlit, 3700 fűszernövényt és 18 000 cserjét 
osztott szét az önkormányzat a pályázaton résztvevők között. Soha ennyien nem 
igényelték még a virágokat: több mint 1500 kőbányai igénylő jelentkezett, közülük 1200 
magánszemély és majd 300 társasház és intézmény tette szebbé Kőbányát. 
 

 
 
 
Tiszta udvar, rendes ház és Tiszta, rendezett Kőbányáért 
A „Tiszta udvar, rendes ház" elismerést azon természetes személynek vagy 
lakóközösségnek adományozza az önkormányzat, amely abban az évben a lakókörnyezet 
(kert, park, lakóépület körüli közterület) saját költségén történő magas szakmai 
színvonalú, példaértékű fenntartásával, gondozásával hozzájárul Kőbánya városképének 
javításához, a kerület vonzerejének növeléséhez, a környezeti állapot fejlesztéséhez. Az 
idén 194 társasházat és családi házat talált elismerésre érdemesnek az önkormányzat. 

                                                                                              

  
 
A „Tiszta, rendezett Kőbányáért" elismerés az előbb említett szempontok alapján 
költségvetési szervnek, jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek adományozható. Az idén 9 szervezet vette át ezt az elismerést. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Virágos Kőbányáért 
Az elismerést annak a természetes személynek, lakóközösségnek vagy szervezetnek 
adományozza az önkormányzat, amely az adott év során a környezete, a közterületről 
látható erkély vagy ablak saját költségén történő látványos virágosításával hozzájárul 
Kőbánya városképének javításához, a környezeti állapot fejlesztéséhez. Az idén a 
tavalyinál jóval több, 72 magánszemély érdemelte ki az elismerést.  
 

 
 

Magyarország Legszebb Konyhakertje országos verseny helyi megmérettetése 
2016-ban ismét csatlakozott a Kőbányai Önkormányzat a Magyarország Legszebb 
Konyhakertjei programhoz és megrendezte a helyi versenyt. Öt magánszemély és egy 
közösségi kert kapott helyi díjat, ezek közül a Magyar Gyula Kertészeti SZKI országos első 
helyezést is kapott a sajátos nevelési igényű tanulócsoportjuk által gondozott 
konyhakerttel. 
 

    
 
  

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

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



 

 

 
KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

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

 
 

A kuratórium tagjai:  Marksteinné Molnár Julianna elnök 
Gardi József Attila titkár 
Bankó Pál tag 
Hajas Pál tag 
Tóth András tag 

 
Felügyelőbizottság tagjai:  Agócs Zsolt elnök 

Mihalik András tag 
Szabó Imre tag 
 
 

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, és ennek érdekében: 

- a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó 
kárelhárítási tevékenységek elősegítése, 

- a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, 
- a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, 
- a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi 

propaganda támogatása, 
- a balesetet vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset 

esetén a család támogatása. 
 
A közalapítvány a feladatai megvalósításában együttműködik állami szervekkel, 
szolgáltató intézményekkel, közérdekű egyesületekkel és más alapítványokkal, 
gazdálkodó szervezetekkel.  
 
A közalapítvány nyitott, amelyhez bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, intézmény csatlakozhat, 
amennyiben a közalapítvány megfogalmazott céljaival egyetért, és azokat pénzbeli vagy 
természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel támogatni 
kívánja. A közalapítvány közhasznú céljainak érdekében adományokat gyűjthet. 
 
A közalapítvány e közcélok megvalósítása érdekében fejti ki közhasznú tevékenységét. 
 
 

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványt. 
Az alapítvány adószáma: 18153550-1-42 

Köszönjük! 
  



 

 
 

 

 
KŐBÁNYA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

Bejegyző végzés száma: 12.Pk.65.158/1991/24 
Bankszámlaszáma: 11710002-20083887 

 
 

A kuratórium tagjai:  Tóth Béla elnök 
Matkó Ottó tag 
Lados Józsefné tag 
Demeter Gyula tag 
Vincze Sándor tag 

 
Felügyelőbizottság tagjai:  Sárréti Zoltán elnök 

Tóth Balázs tag 
Horváth Krisztián tag 

 
 
A közalapítvány célja:  
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. 
 
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. 
 

A közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyoni jellegű támogatással, illetve 
egyéb vagyoni értékű felajánlással bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, 
jogi személy, intézmény csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány megfogalmazott 
céljaival egyetért, és azokat vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja. A 
közalapítványhoz csatlakozó személy vagy szervezet a csatlakozáshoz feltételeket nem 
szabhat. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány közhasznú 
céljainak érdekében adományokat gyűjthet. 
 
 

Adója egy százalékával támogassa a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványt! 
Az alapítvány adószáma: 19660877-1-42  

Köszönjük! 
 

 
 
 
 
 



 

 

       A SZÁMOK TÜKRÉBEN 
 
 
Kőbánya népességi adatai 
 

ÉV LAKOSSÁG SZÁM 
2007 74 599 fő 
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. október 25. 73 171 fő 
 
 

ÉV ESEMÉNY 
Születés Házasság Halálozás 

2007 1343 fő 275 1500 fő 
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. október 25. 1625 fő 272 1503 fő 
 
 

Év Magyar 
állampolgársági 

esküt tett  

melyből 
egyszerűsített 

honosítási 
eljárásban 

2011 401 fő 396 fő 
2012 433 fő 420 fő 
2013 332 fő 316 fő 
2014 209 fő 191 fő 
2015.  85 fő 82 fő 

2016. október 25. 77 fő 65 fő 
 



 

 
 

 

Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2016. évi költségvetési rendeletének célja annak biztosítása, hogy a bevételek 
megalapozottan, a kiadások a feladatok magas színvonalon és hatékonyan történő 
ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 
 
A költségvetés főösszegének csökkenését a finanszírozási bevételek átrendeződése 
okozta. A lekötött bankbetétek miatti előirányzat halmozódás megszűnt, az eredményes 
gazdálkodás következtében az előző évi maradvány összege emelkedett. A további 
biztonságos működés érdekében a maradvány egy részéből jelentős összegű tartalék 
képzésére is sor került. 
 
A betéti kamat a jegybanki alapkamat alakulása következtében jelentős mértékben 
csökkent, ezért meg kellett teremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat az 
átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy részéből állampapírt is vásárolhasson. A 
forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
a halmozódást nem lehet elkerülni, így a vásárlások és beváltások összege emeli a 
főösszeget. 
 
Az Önkormányzat rendeletében megjelenő előirányzatok biztosítani tudják a 
közszolgáltatások színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi 
szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését. 
 
A segélyezési rendszer kormány általi 2015. évi átalakítása után a központi 
költségvetésből nyújtott támogatások teljesen kikerültek az önkormányzati szférából, az 
ellátottak juttatásai között az Önkormányzat által nyújtott települési támogatások 
változatos formáinak fedezetét tartalmazza a költségvetési rendelet. 
 
A működési célú támogatások összegét az Önkormányzat gazdasági társaságainak 
finanszírozása növelte. A közművelődési feladatok magas színvonalon történő ellátása 
érdekében 2015. szeptember 1-jével megalakított Kőrösi Nonprofit Kft. finanszírozása 
emelte a támogatás összegét, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási 
keretszerződés keretében végzett feladatainak finanszírozását 2016. évtől az európai 
uniós előírásoknak megfelelően a működési célú támogatások között kell kimutatni. Ezzel 
párhuzamosan a működési kiadások csökkentek. 
 
A beruházásokra és felújításokra tervezett összeg jelentősen emelkedett, tartalmazza 
többek között olyan nagy volumenű felhalmozási feladatok fedezetét, mint a Vaspálya u. 
8-10. szám alatti óvoda és bölcsőde teljes körű felújítása, a Kerepesi u. 67. orvosi rendelő 
felújítása, az Újhegyi sétány komplex megújítása, valamint az Állomás u. 26. szám alatt 
létesülő új ügyfélszolgálati épület kialakítása. A fejlesztéseket az Önkormányzat a 
költségvetési bevételek és a maradvány egy részének igénybevételével tudja biztosítani. 

 

 

  



 

 

Éves költségvetés előirányzata 
2014. év 2015. év 2016. év 

47 462 57 301 30 946 

    ebből költségvetési bevétel 14 870 15 600 15 218 
    ebből finanszírozási bevétel 32 592 41 701 15 728 

    

Bevételek előirányzata 2014. év 2015. év 2016. év 

Közhatalmi bevételek összesen 8 950 9 956 10 254 
Működési bevételek 1 111 1 233 1 082 
Lakbér és lakóház-kezelési bevétel 739 659 552 
Felhalmozási bevételek 220 287 109 
Működési célra átvett pénz-eszközök 603 245 81 
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + 
kölcsön visszatér. 

432 612 539 

Hitelek, kölcsönök felvétele     1 632 
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása     6 524 
Lekötött bankbetét megszüntetése 31 320 37 000   
Maradvány igénybevétele 1 272 4 701 7 572 
Önkormányzat bevételei 44 647 54 693 28 345 
Központi állami támogatás 2 572 2 359 2 356 
Egészségbiztosítási támogatás 243 249 245 
Központi költségvetésből nyújtott 
támogatás 2 815 2 608 2 601 

    

Kiadások előirányzata 2014. év 2015. év 2016. év 
Intézményi működési kiadások 11 093 11 608 9 764 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 369 277 
Működési célú támogatások 1152 1 123 3 476 
Felhalmozási célú támogatások és 
kölcsönök 

344 218 384 

Beruházások 1 345 1 846 3 562 
Felújítások 1 046 2 074 3 147 
Tartalékok  437 3 063 3 812 
Hitelek, kölcsönök törlesztése 197     
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása     6 524 

Betételhelyezés 31 320 37 000   
Összesen 47 462 57 301 30 946 

 
 
 



 

 
 

 

Az adóbevételek alakulása 
 

 2016. évi 
előirányzat 

(ezer forintban) 

2016. évi 
I.-III. negyedéves 

teljesítés (ezer 
forintban) 

Teljesítés 
százalékos aránya 

Építményadó 3 800 0000 3 963 415 104,30 
Telekadó 950 000 873 989 91,99 
Gépjárműadó 210 000 151 609 72,19 
Idegenforgalmi adó 30 000 40 539 135,13 
Pótlék 22 000 15 303 69,56 
Bírság 1 000 553 55,30 
Összesen: 5 013 000 5 045 408 100,65 

 

 

Végrehajtási 
cselekmény 

Darabszáma Az összeg, 
amelyre a 
behajtást 

megindítottuk 
(ezer forintban) 

Az ebből 
beszedett összeg 
(ezer forintban) 

Inkasszó  1 452 672 443 79 585 
Bérletiltás 956 87 321 12 718 

Nyugdíjletiltás 150 5 063 2 488 
Gépjármű forgalomból 

történő kivonása 
337 64 049 718 

Végrehajtási jog 
bejegyzése 

1 6 684 0 

Végrehajtási értesítés 767 235 272 3 017 
Felhívás 1 504 171 430 14 196 

 
A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája 2016. január 1. és 2016. október 
25. között 
 

 Ügyiratforgalom 
főszám 

Ügyiratforgalom 
alszám 

Anyakönyv 249 1 613 
Birtokvédelem 102 265 

Lakcímrendezés 402 1 799 
Hagyaték 1 839 4 603 

Ipar, kereskedelmi ügyek 1 239 1 823 
Építéshatósági és 

környezetvédelmi ügyek 
1 965 5 064 

Közterület-használati 
ügyek 

421 1 076 

Adóhatóság 16 633 36 579 
Közösségi együttélés 

alapvető szabályainak 
megsértése 

111 316 

 
 



 

 

Az önkormányzati ingatlanállomány 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés alapján a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakóingatlanok, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, földterületek, utak, intézmények) kezelési, 
üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatait. 
 

A kezelt állomány 2016. szeptember 30-ai állapot szerint 
 

  
2016. 

Szeptember 30. 

az 
Önkormányzat 
tulajdonában 

lévő 

lakások 

az Önkormányzat 
kizárólagos 

tulajdonában lévő 
ingatlanban (99 

ingatlan) 

1 128 

Társasházban (292 
társasház valamint 

osztatlan vegyes 
tulajdon) 

1 165 

összesen 2 293 

nem lakás célú helyiségek 2 106 

Mindösszesen: 4 396 
 
 
 
Parkolás-üzemeltetés 

Kiadott várakozási hozzájárulások száma 
(2016. november 3. napi állapot) (db) 

lakossági 
várakozási 

hozzájárulás 

1 274 
gazdálkodói 1 
egészségügyi 7 
óvodai, bölcsődei 33 
összesen 1 315 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Településképi véleményezés 

A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet alapján a 
polgármester településképi véleményt ad a rendeletben meghatározott esetekben az 
építéshatósági engedélykérelmekhez. 

A településképi véleményezés célja Kőbánya építészeti, illetve városképi értékeinek 
védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti 
illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus 
kialakítása. 
 

A településképi véleményezés során az elmúlt évben 99 kérelem érkezett, amelyeket az 
alábbi megoszlás szerint bíráltak el: 
  

67 kérelem engedélyezésre – feltétel nélkül – javasolt 
5 kérelem engedélyezésre – feltétellel – javasolt 
8 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

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

vélemény 
10 kérelem folyamatban lévő ügy 

 

A benyújtott kérelmek főként meglévő lakóépületek átépítésére és ipari–gazdasági 
funkciójú épületek, csarnokok átépítésére vonatkoztak. A beérkezett kérelmek közül a 
rendelet alapján a Kőbányai Tervtanács 22 tervet tárgyalt meg, ebből 17-et javasolt 
engedélyezésre, 2 tervet átdolgozásra javasolt, 3 tervet engedélyezésre nem javasolt. 
 
 
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 felhívásra 5 pályázat érkezett.  
A bírálóbizottság javaslata alapján a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     3 
pályázat esetében megalapozottnak tartotta a felújítást, és javasolta az igényelt támogatás 
odaítélését. Ez a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség 
legfeljebb 60 százaléka, de pályázatonként legfeljebb bruttó 2,5 millió forint.  A 
támogatási szerződések megkötését követően megkezdődhet a nyertes társasházak 
felújítása, amelyet jövő év végéig kell elvégezni. A Kőbányai Önkormányzat jövő év 
elején újabb pályázat kiírását tervezi, ezáltal újabb helyi védettségű 
épületek felújítására nyílik lehetőség. 
 



 

 

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 háziorvos 
2. Házi gyermekorvosi 

ellátás 
14 háziorvos 

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

praxis 
 
2002 óta az International Ambulance Service Kft. napi 24 órában biztosítja a kerület 
felnőtt lakosainak a kijáró és ambuláns ügyeleti ellátást a Pongrác út 19. szám alatt. Az 
ellátás kapcsán segítséget jelent lakosoknak, hogy az ügyelet mellett 24 órában 
gyógyszertár is működik, így a felírt gyógyszerek kiváltása helyben és azonnal 
megoldható. 
 
Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi gyermek ügyeleti ellátását a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött szerződés 
alapján a Heim Pál Gyermekkórház (Budapest VIII. kerület, Üllői út 86., telefon: +36-
1/459-9100) biztosítja. 
 
A 2015. évben ősszel, a 2002. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai 
szülők a Humánpapillóma vírus elleni védőoltást. A három oltást magába foglaló sorozatot 
116 fő részére igényelték. A Képviselő-testület ez év áprilisától a meningococcus 
baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is 
ingyenesen biztosította az önkormányzat a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek 
számára. Erre az oltásra összesen 120 igény érkezett. Az oltások költségére az 
önkormányzat ebben az évben összesen 5 millió Ft-ot biztosított.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Szociális terület 
 

A szociális ügy típusa A megtett intézkedések száma  
2015. év 2016. év 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 2208 1304 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás 707 833 

3.  Temetéshez nyújtott települési 
támogatás 109 156 

4. Köztemetés 135 96 
5. Születési támogatás 55 41 

6. Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 
települési támogatás 3051 3748 

7. Gyógyszertámogatáshoz nyújtott 
települési támogatás 263 503 

8. Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás 48 57 

9. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott igazolások 216 239 

10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya 11 13 
11. Étkezési hozzájárulás 29 18 

12. 
Helyi rendeletben szabályozott 

ellátások (egészségügyi támogatás, 
ápolási támogatás) 

99 172 

13. Hatósági bizonyítványok 104 43 

14. Más hatóság megkeresésére 
készített környezettanulmányok 243 204 

 
A Képviselő-testület 2016. március 1-jétől a korábbi jövedelmi határok emelésével 
jelentősen bővítette az egyes szociális ellátásokra, illetve támogatásokra jogosultak 
körét, valamint egyes ellátások összege is emelkedett. Bevezetésre került az egészségügyi 
támogatás, mely a gyógyászati segédeszközökön túl, az egészségi állapot megőrzését, 
illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy szolgáltatásra is kérhető támogatás. 
 
A kerület vezetése 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. (Az idei évben 4905 fő általános és középiskolás gyermek részesült 
5000 Ft értékű tanévkezdési támogatásban.) 
 
Az Önkormányzat Balatonalmádiban fekvő üdülőjében elő- és utószezonban 154 fő 
részére biztosítottunk kedvezményes áron nyaralási lehetőséget; illetve folyamatban van 
1600 rászoruló család számára a karácsonyi csomag beszerzése. 
 
 
 
 



 

 

Lakásügyek 
 
A MÁV-telep ingatlan együttes tulajdonjoga 2016. június 16. napjától a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került. Az érvényes bérleti jogviszonnyal 
nem rendelkező, de a korábbi tulajdonosok által elismert lakáshasználóként nyilvántartott 
lakók számára az Önkormányzat folyamatosan lehetőséget biztosít bérleti szerződés 
megkötésére.  
 

A lakásügy típusa 2014. 
év 

2015. 
év 

2016. 
év 

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos 
ügyek száma 10 3 0 

Lakásigénylési kérelmek száma 384 443 339 
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő 

családok száma 5 29 12 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését 
követően új lakásbérleti jogviszony 

létrejötte (esetek száma) 
62 96 104 

Lakásbérleti jogviszony megszűnését 
követően új lakásbérleti jogviszony 

létrejötte a Bizottság döntése alapján 
(esetek száma) 

56 97 117 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott 
lakások száma 20 30 22 

Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 5 2 5 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma 3 - 5 

Felmondásra került lakásbérleti 
szerződések száma 46 86 70 

 
Önkormányzatunk az idei évben is többször biztosította a lehetőséget önkormányzati 
bérlakások helyreállítási kötelezettséggel és piaci alapon történő bérbeadására. Az 
önkormányzati lakást igénylők száma azonban évről-évre emelkedést mutat, miközben 
önkormányzatunknak egyre több esetben kell gondoskodnia a műszakilag 
életveszélyessé vált lakások bérlőinek azonnali elhelyezéséről is. 
 
Közfoglalkoztatás  

 
 

2015. október

2015. november

2015. december

2016. január

2016. február

2016. március

2016. április





 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült  

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. november 17-ei közmeghallgatására. 

 

 

 

 

 

 

 


