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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! 
 
A közmeghallgatás mindig lehetőséget teremt arra, hogy 
számvetést készítsünk a vége felé közeledő esztendőről: 
mit értünk el közösen mi, kőbányaiak. Eredményeink ma 
már egyértelműen igazolják, hogy nem átmeneti 
fellendülés, hanem tartós fejlődés jellemzi kerületünket. 
Látványos és kevésbé látványos beruházásaink egész sora 
bizonyítja, hogy Kőbánya Budapest egyik 
legdinamikusabban fejlődő városrésze lett, amely egyre 
vonzóbb életkörülményeket tud biztosítani az itt élőknek.  
 
Mindez megnyilvánul a közintézmények, a közterületek, 
megújításában, az önkormányzat által biztosított ellátások 
színvonal-emelkedésében éppúgy, mint az elesettekről 
való gondolkodásban, a sportolási és kulturális kínálat 
javításában, a kikapcsolódási és pihenési lehetőségek 
bővítésében. Hosszan sorolhatnám a 2017-ben elért 
eredményeinket, de egyrészt ezt részben megteszi 
helyettem ez a füzet, másrészt nem csak az átvágott 
szalagok száma jellemez egy kerületet. 
 
Évekkel ezelőtt, amikor az Önök bizalmából polgármester 
lettem, még sokan azt mondták: túl nagy fába vágtuk a 
fejszénket, amikor eldöntöttük, hogy megváltoztatjuk 
Kőbánya arculatát és hangulatát is. Azonban én 
polgármesterként azt tartottam a legfontosabbnak, hogy 
olyan légkört teremtsünk, ahol az emberek szeretnek élni, 
büszkék a lakhelyükre, kötődnek Kőbányához, egymáshoz, 
az itteni közösségekhez. Ahol otthon érzik magukat, és 
nemcsak a saját, de a gyermekeik jövőjét is elképzelik, mert 
van reményük arra, hogy a terveiket valóra váltsák.  
 
Ennek érdekében mindössze egyetlen dolgot kellett szem 
előtt tartanunk: azt, hogy minden fejlesztésünk az itt élők 
érdekeit szolgálják. A családokét, gyermekekét, az idősekét, 
az egyedülállókét. Az ő egészségük, biztonságuk, 
hétköznapi életük és a problémáik a legfontosabbak 
számunkra, ezért az önkormányzat egymástól 
elválaszthatatlanná tette a szolgáltatást és a fejlesztést.  
 
Sok feladatunk van még, hiszen egy kerület fejlődése sosem 
állhat meg. De az elmúlt években bebizonyítottuk 
magunknak, hogy nincs az a merész terv, amit mi, 
kőbányaiak közös erővel ne tudnánk megvalósítani. 

                      
 

                                                                                   
                                                                            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 
Fogadóórája: minden hónap első péntekén 17 és 19 óra között a Pongrác 
Közösségi Házban (Budapest X., Gyöngyike u. 4.). 
Elérhetősége: +36 30 7401 995.  

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

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

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

KOVÁCS RÓBERT 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. 
 
 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

GAZDAG FERENC képviselő, FIDESZ-KDNP 
6. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: igény szerint az előzetesen megadott időben és helyen. 
Elérhetősége: +36 30 5799 944 vagy gazdagfe@externet.hu. Bejelentkezés: 
előzetesen telefonon vagy e-mailben. 

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

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

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

AGÓCS ZSOLT képviselő, FIDESZ-KDNP 
12. számú egyéni választókerület 
Fogadóórája: minden hónap utolsó csütörtökén 17 és 18 óra között  
a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolában (Budapest X., Jászberényi út 89.) 
valamint az Újhegyi Képviselői Irodában (Budapest X., Újhegyi sétány 
14/a). 
Elérhetősége: +36 30 5799 803. Bejelentkezés: előzetesen telefonon. 

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



 

  

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. 
 
 

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

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

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

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

PATAY-PAPP JUDIT képviselő, DK 
Fogadóórája: minden pénteken 10 és 16 óra között az Állomás utcai 
képviselői irodában (Budapest X., Állomás utca 9. - bejárat a Vásárló utca 
felől).  
Elérhetősége: +36 30 4076 369 
 



 

  

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 követhetik, 

az archív felvételek az 

onkormanyzatitv.hu  

honlapon megtekinthetők! 



 

 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

 
2017. január 1. és október 31. között a Képviselő-testület 11 alkalommal ülésezett (ebből 3 
alkalommal rendkívüli ülés keretében) összesen 293 napirendi pontot tárgyalt, mely során 360 
döntést hozott és 23 rendeletet alkotott.  
 

A Képviselő-testület bizottságainak működésére vonatkozó főbb adatok  
a 2017. január 1. és október 31. közötti időszakban 

2017. 01. 01. – 10. 31. Ülések 
száma 

Hozott 
döntések 

száma 
Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság 15 262 
Humánszolgáltatási Bizottság 10 365 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

9 36 

 
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 30-áig 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 6 alkalommal tartott rendkívüli 
ülést – egy pályázati elbírálás kivételével – közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatala céljából. A Humánszolgáltatási Bizottság 1 rendkívüli ülését lakással kapcsolatos 
kérelmek elbírálása tette szükségessé.  
 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK 
              Burány Sándor         Dunai Mónika    Révész Máriusz 

                                                                        
                                   

 
 
                 

  

Budapest 9. választókerületének 
képviselője, fogadóórájára előze-
tes telefonos egyeztetés alapján 
lehet jelentkezni a +36 20 466 
8492-es telefonszámon. 
 

Budapest 14. választókerületének 
képviselője fogadóóráit a választó-
kerület több helyszínén tartja, 
igazodva a rákosmentiek és a 
kőbányaiak igényeihez.  
Bejelentkezni a +36 30 318 9914-
es telefonszámon lehet. 
 

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 2017-BEN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK 
 

 

       
 

 
Dr. Szombathy Mária háziorvos, 

 
Dr. Kaszás Csaba háziorvos, 

 
Fazekas András, az Óhegy Polgárőr Egyesület volt 

elnöke, nem képviselő bizottsági tag  
2002 és 2006 között. 

 



 

 
 

 

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 4 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, 
valamint egyes adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával foglalkozik.  Az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály a következő ügyekben jár el: építésügyi hatósági 
ügyek, címkezelési eljárások, házszámozások, közterület-használati ügyek, környezetvédelmi 
hatósági ügyek, ezen belül növényvédelmi, állatvédelmi, állattartási, zaj- és rezgésvédelmi, 
hulladékgazdálkodási ügyek, fakivágási ügyek, parlagfű elleni védekezés.  Ezen felül 
szakhatóságként közreműködnek más hatóságok eljárásában.  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 az ügyfélszolgálati tevékenység, a hagyatéki ügyek, a lakcím érvénytelenítés, az 
anyakönyvi, és névváltoztatási ügyek ellátása, valamint megszervezi állampolgársági ügyekben 
az eskütételt.   
 

 

 
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 
 



 

 
 

 

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. A Főosztály hatáskörébe tartozik az Önkormányzat 
által működtetett szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési és sport intézmények 
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 kiemelt feladatként 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 
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 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 a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások előkészítését, illetve beletartozik 
tevékenységébe az elkészült beruházások műszaki ellenőri átvételében való közreműködés, 
továbbá a katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai 
feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi 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 +36 30 6064 712-es telefonszámon. 
A Kőbányai Közterület-felügyelet a tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, a 
katasztrófavédelemmel, valamint a polgárőr egyesületekkel. 
 
A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységeként tevékenykedik a Belső Ellenőrzési 
Osztály, amely tanácsadói tevékenységet végez tevékenységet és a képviselő-testület által 
jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzést végez. 
 
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 
 

 
 

 
 
 
 

Az ügyfélfogadást segítő új ügyfélhívó rendszer használatával – amellyel a szakterületi 
ügyintézőkhöz kell bejelentkezni – tervezhetőbbé vált az ügyfélfogadás, ezáltal elkerülhető a 
zsúfoltság. A korszerű ügyféltérben a kisgyermekkel érkező ügyfelek részére játéksarok került 
kialakításra. 
 

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 az ügyfélszolgálat folyamatosan várja a 
kőbányaiakat. Az ügyfélszolgálaton általános tájékoztatást kaphatnak a Kőbányai 
Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyekről, valamint benyújthatják a Hivatal feladatkörét 
érintő bármely beadványukat. 
 

   Az Ügyfélközpont ügyfélfogadási ideje 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.30 – 17.30 - 8.30 – 16.00 - 8.30 – 13.00 
 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja 2017 
februárjától várja az ügyfeleket az Állomás utca 26. szám 
alatt. A teljesen felújított épület, illetve újonnan kialakított 
ügyfélközpont igyekszik a mai modern közigazgatással 
szemben támasztott minden követelménynek megfelelni, 
így egy új, magasabb színvonalú ügyintézés valósulhat meg 
kerületünkben. 
 



 

 
 

 

Az ügyfélfogadási időben az egyes szakterületek ügyintéző munkatársai is várják az 
ügyfeleket. 
 

Az Ügyfélközpontban nagyszámú önkormányzati, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyet 
intézhetnek a kőbányai lakosok: 

- szociálpolitikai juttatásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

- önkormányzati lakásokkal 
kapcsolatos ügyek, 

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

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

- helyiadóügyek, 
- hagyatéki ügyek, 
- ipari ügyek, 
- kereskedelmi üzletek ügyei, 
- szálláshely-üzemeltetési ügyek, 
- rendezvénytartási ügyek, 
- vásár, piac üzemeltetésével 

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

 
2017. április 1-jétől a házasságkötések helyszíne a (Szent László tér 7-14. szám alatti) 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ földszintjén létrehozott 
akadálymentesen megközelíthető, modern kialakítású házasságkötő terem.   
 

                  
 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Újhegyi Ügyfélszolgálata 
 

A Kőbányai Önkormányzat az újhegyiek ügyintézésének megkönnyítése érdekében kihelyezett 
Ügyfélszolgálatot működtet az Újhegyi sétány 16. szám alatt az Újhegyi Közösségi Ház 
épületében.  
 

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 benyújthatják beadványaikat 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. 



 

 
 

 

 

KORMÁNYHIVATAL 
 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatal vezetése a 1105 Budapest, Kőrösi 
Csoma Sándor út 53-55. szám alá (a Balusztrád IV. emeletén) költözött a Hatósági Osztállyal 
és a Gyámügyi Osztállyal együtt.  
 

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

Hivatalvezető: dr. Horváth Tivadar 
 
 

A Kormányablak Osztály (volt Okmányiroda) a 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1. szám alatt 
működik.  Telefonszám: 06 1 7958 706, fax: 06 1 2374 825, időpontfoglalás: 06 1 7958 707 vagy 
1818, e-mail: kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu. 
 

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 
 
A Népegészségügyi Osztály a 1107 Budapest, Fokos utca 5-7. szám alatt várja az ügyfeleket.  
Telefonszám: 06 1 2628 182, fax: 06 1 2610 131, e-mail: nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.gov.hu 
 
 

KLEBELSBERG 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  

 
 
2017. szeptember 1-jétől új helyre költözött a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 
kerületi Tagintézménye 

 
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 



 

 
 

 

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 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 11.30 

 
 

PARKOLÁSÜZEMLTETÉS 
 

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.  

 

 



 

 
 

 

II. zóna: az Üllői út – Ceglédi út – 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 2018. évi várakozási hozzájárulások kiadására 2017. 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 2017. ÉVBEN 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

SZENT LÁSZLÓ-DÍJ elismerésben részesült Dr. Maróth Miklós, Széchenyi-díjas 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 

 

Az idén harmadik alkalommal került átadásra a 
„Kőbánya Sportolója” elismerő cím. A Kőbányai 
Önkormányzat alapította díjat a 2016. évi eredménye 
alapján Imre Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres 
olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes 
párbajtőrvívó vehette át a 2017 januárjában 
megrendezett ünnepélyes díjátadón. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat ebben az évben 
ZÁSZLÓSZALAGOT adományozott az 
MH VITÉZ SZURMAY SÁNDOR 
BUDAPEST HELYŐRSÉGI DANDÁR 
részére. 



 

 
 

 

KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA elismerésben részesült dr. György István 
kormánymegbízott, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője. 

 
KŐBÁNYA DÍSZPOLGÁRA posztumusz elismerésben részesült dr. Beretzky Endre 

körorvos, egyháztanácsnok. 
 

KŐBÁNYÁÉRT DÍJBAN részesült  
Franciso Javier González Pareja, a Robert Bosch Espana S. L. U. elnöke,  

Szarvasi Ákos, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési igazgatója, 
dr. Tagányi Károly, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főorvosa. 

 
Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem elismerő díjban részesült  

Májné Szabó Ilona Éva, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, 
Máté Krisztina, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet asszisztense, 

Saly Gábor Antalné, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tanára. 

 
Kőbánya Kiváló Bűnmegelőzési Munkatársa elismerő címet kapott 

 Koós Judit, a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársa. 

 
Kőbánya Kiváló Képzőművésze elismerő címet kapott E. Szabó Margit textilművész. 

 
Kőbánya Kiváló Kraft Sörfőzdéi elismerő címet kaptak az M47 Főzdepark alapító 

sörfőzdéi: a MONYO Brewing CO., a Mad Scientist, a Horizont Sörök  
és a HopTop Brewery. 

 
Kőbánya Kiváló Presbitere elismerő címet kapott Deák Tiborné, a Kőbányai 

Református Egyházközség nyugalmazott presbitere.  
 

Kőbánya Kiváló Vendéglőse elismerő címet kapott Kozik József, a Torockó Vendéglő 
tulajdonosa. 

 
Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő címet kapott 

a Witeg-Kőporc Kft. 
 

Beretzky Endre-díjat kapott 
dr. Liktor Bálint, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főorvosa,  

dr. Teufel Ágnes, az újhegyi gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa. 
 

Wágner Viktória-díj elismerésben részesült 
Géczi Lászlóné, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ védőnője. 

 
Év Ápolója Díjban részesült Reining Gyuláné, a Kőbányai Egészségház fogászati 

asszisztense, valamint  
Szabó Györgyi, a Kerepesi úti Háziorvosi Rendelő körzeti ápolónője. 

 
Rottenbiller-díj elismerésben részesült  

Korányiné Csősz Anna, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal osztályvezetője. 
 



 

 
 

 

Manninger Miklós-díj elismerésben részesült  
Szigeti Mónika, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

művelődésszervezője. 
 

Sajó Sándor-díjban részesült  
Besenyi Margit, a Kőbányai Harmat Általános Iskola tanára, 
Cseh Sándorné, a Kőbányai Csodapók Óvoda óvodavezetője, 

Pajer Gézáné, a Kőbányai Gézengúz Óvoda óvodapedagógusa, 
dr. Széll Rita, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 

Iskola igazgatója, 
Varga Ildikó, a Kőbányai Harmat Általános Iskola igazgatója, 

Zvara Emil Elemér, a Kőbányai Szent László Általános Iskola tanára. 
 

Soos Géza-díj elismerésben részesült Mihály Blanka, a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmenti Otthonának vezetője. 

 
Stróbl Mária-díj elismerésben részesült Jávorszky Istvánné,  

a Kőbányai Szivárvány Bölcsőde vezetője. 
 

Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerésben részesült  
Harsányi Bernadett, a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde csecsemő- és 

kisgyermeknevelője, 
Kovács Dorottya Orsolya, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

PR-munkatársa, 
Lakatos Szabina, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ védőnője, 

Myszöglad Izabella, a Kőbányai Zsivaj Ovoda óvodapedagógusa, 
Nagy Éva, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet népegészségügyi felügyelője, 

Szabó Dorottya, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, 
Telek Anita, a Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola tanı́tója.  

 
Kiváló Technikai Munkatárs elismerést kapott  

Vajda Elek, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet anyaggazdálkodási 
osztályvezetője, 

Gyenes István, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti 
Iskola dolgozója, 

Mankovics Anna, a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. dolgozója. 
 
 
 

HIVATALI ELISMERÉSEK 
 

A 2016. évi köztisztviselők napja alkalmából jegyzői dicséretben részesült  
a Polgármesteri Hivatal munkatársai közül:  

Csesznokné Kőnnye Erzsébet tanügyigazgatási referens, 
Gubjen Ildikó főkönyvi könyvelő. 

Knerler Attiláné titkárnő, 
Marton Roland informatikus, 

Őrsi Csaba közterület-felügyelő. 
ÁLLAMI ELISMERÉSEK ÉS EGYÉB DÍJAK 

 



 

 
 

 

A katasztrófavédelem területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül KOVÁCS 
RÓBERT polgármester a Polgári Védelem Napja alkalmából a 
KATASZTRÓFAVÉDELEM ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSÁÉRT EMLÉKÉREM 
kitüntetésben részesült, amelyet dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 
képviseletében Varga Ferenc dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója adott át a 2017. március 22-ei képviselő-testületi ülésen. 
 

ÖNKORMÁNYZATUNK ELISMERÉSEI 
 
 
 

 
 
 
 
 

NÉHÁNY KIEMELT FEJLESZTÉS KŐBÁNYÁN 
 

Új kosárlabda csarnokot épít az önkormányzat a Harmat Általános Iskolában 
A tervezett 1452 m2 alapterületű épület TAO-
támogatás felhasználásával a jelenlegi iskolai 
tornatermi szárny folytatásában kerül elhelye-
zésre. A csarnokot napközben alapvetően az iskola 
használja tornaterem céljára, tanítás után a terem 
az építtető Kőbányai Darazsak kosárlabda 
csarnokaként funkcionál majd, edzőterem és 
versenyhelyszín biztosításával. Az új utcai 
személybejárat és előtér kialakítása lehetővé teszi 
az iskola működésétől független használatot. A 
kivitelezés az alapkőletétellel 2017 októberében 
elindult, a befejezés 2018 augusztusában várható. 
A fejlesztés költsége: 625 millió Ft (ebből az önerő: 
190 millió Ft). 
 

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújításának 2. üteme 
A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett, 
TÉR_KÖZ elnevezésű, városrehabilitációs 
programok támogatására kiírt pályázaton a 
Kőbányai Önkormányzat 200 millió Ft összegű 
támogatást nyert, amelyet az Újhegyi sétány északi, 
Harmat utca – Mádi utca közötti szakaszának 
megújítására fordít.  

A projekt teljes költsége 320 millió Ft, amelyből az 
önrész 120 millió Ft.  

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal a 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. A pályázatot az idei 
évben ismét benyújtottuk, amely alapján számítunk arra, 
hogy a Hivatal továbbra is viselheti a megtisztelő címet. 
 



 

 
 

 

A komplex megújítás 2. ütemeként a sétány északi szakaszának megújítására elkészültek 
a kiviteli tervek, a kivitelezés várhatóan jövő tavasszal kezdődik meg. 

 
 

A dán Xellia Pharmaceuticals bővítette kőbányai üzemét 
Új épülettel bővítette budapesti gyógyszergyárát a súlyos és életveszélyes fertőzések 
kezelését szolgáló gyógyszerek gyártására szakosodott dán Xellia Pharmaceuticals 
(Xellia). A közel 3,5 milliárd Ft beruházással megépült 3000 m2-es, többszintes 
létesítmény a Xellia jelenleg 250 főt foglalkoztató, kőbányai gyógyszerhatóanyagokat 
gyártó üzeme mellett épült meg.  Az épületben korszerű mikrobiológiai és kémiai 
elemzőlaboratóriumok, termékstabilitási központ, valamint irodák kaptak helyet.  
A bővítés eredményeként több mint 40 új munkahely jött létre a minőségellenőrző 
csapaton belül, a folyamatban lévő munkaerő-felvétellel pedig a Xellia 2019-re 80 főre 
kívánja növelni a központosított laboratóriumi szolgáltatások működtetésében részt vevő 
csapat létszámát. 
 
 
Új kínai orvosi rendelő nyílt Kőbányán     

      
 
 
Új egészségház épül kerületünkben 
Kormánydöntés alapján – az előkészítésre és terveztetésre több mint 420 millió forint 
biztosításával – Kőbányán új egészségház épül a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház területén mintegy 3 milliárd forintból. 
Az új intézmény négyszintes, 5497 m2 alapterületű 
épületéhez 50 férőhelyes mélygarázs és felszíni parkoló 
kerül kiépítésre. A következő évi költségvetésben az 
Egészséges Budapestért Program keretében közel 800 
millió forint eszközfejlesztést irányoztak elő, ezáltal az új 
járóbeteg szakellátó intézmény korszerű és modern 
eszközökkel lesz felszerelve.  
 
 
Új tanműhely nyílt Kőbányán 
Új elektronikai technikus tanműhelyt nyitott Kőbányán a Continental Automotive 
Hungary Kft. A gyorsan fejlődő és speciális technológia oktatását segítő beruházáshoz a 
kormány 123 millió Ft támogatást biztosított.  
 
 
 
 
 

2017 őszén a Szállás utcában átadták a Dacheng 
Magyar-Kínai Orvosi Központot. A megnyitó ünnepség 
egyben a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi 
Egyesületének 2017-es jótékonysági rendezvénye 
volt, ahol a látogatók ingyenes kezeléseken vehettek 
részt. 
 



 

 
 

 

A Rákos-patak revitalizációja és a patak menti kerékpárút tervezése 
A Fővárosi Önkormányzat koordinálásával 2016-2017 folyamán megvalósíthatósági 
tanulmány és mesterterv készült a Rákos-patak és környezetének rehabilitációjára, amely 
az eltérő adottságok alapján különböző beavatkozásokat fogalmazott meg a Rákos-patak 
környezeti minőségének javítása érdekében. Ennek alapján megkezdődött a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően az új kerületi építési szabályzat készítése. 

A rendezés célja a patakra és annak környezetére 
vonatkozó revitalizáció és a tervezett 
kerékpárútfejlesztés szabályozási környezetének 
biztosítása. Emellett a kerületi igényeknek 
megfelelően a patakpart élhetőségének javítására, 
sport és rekreációs funkcióinak erősítésére is 
hangsúlyt kell fektetni, szem előtt tartva a komplex 
tervezés minden tényezőjét, figyelemmel az 
árvízvédelmi, vízgazdálkodási és vízvisszatartási 
kérdésekre is, amelyek hosszú távon 
meghatározzák a patak jövőjét. 
Ezenkívül a rendezés alapvető célja, hogy 
megalapozza a patak környezetének fejlesztése, 
illetve megújítása érdekében komplex módon, több 
önkormányzat együttműködésével megvalósítandó 
pályázatokat. Ezek első eleme a VEKOP-5.3.1-15 
pályázati konstrukción 2,3 milliárd Ft támogatást 
nyert „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” 
pályázat alapján a kerékpárút megvalósításának 
előkészítése lesz. 

 

Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentruma 

A volt Északi Járműjavító területére, a 
Kőbányai útra költözik a Magyar Állami 
Operaház szinte teljes háttérbázisa: az új 
műhelyháza és próbacentruma. Az Eiffel-
csarnok ad majd otthont az új 
műhelyháznak, a próbaszínpadoknak, a 
zeneteremnek és a kelléktárnak. A 7 
hektáron létesülő, 20 milliárd Ft 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 teljes beruházás megvalósításának tervezett 
véghatárideje: 2019. 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
KÖZVILÁGÍTÁS, ÚT-, JÁRDA- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS 

 
Közvilágítás kiépítése                                                                                              
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is több helyszínen történt meg – elsősorban a 
közbiztonság javítása érdekében –  a közvilágítás fejlesztése. A szükséges tervek és 
engedélyezés után a Harmat utcai szervízút (a Csombor utca és Sorház utca közötti 
szakaszon), a Gyalog utcát és Szegély utcát összekötő kis köz (a bolt mögötti terület), a 
Kéknyelű utca 14. végfalánál a játszótér bejáratához vezető út, a Vasláb utca és Kistorony 
park környezete, a Vaspálya utcai gyalogos felüljáró alatti terület, a Vörösdinka utcai 
épületek melletti sétány és a Gránátos utca (Tárna utcában az út végén) közvilágítás-
fejlesztése 2017. szeptember végére elkészült. 
2017-ben a Kőbányai Önkormányzat közel 20 millió Ft-ot biztosított erre a feladatra. 

 
Somfa közi parkoló építése                                                                                    
Az idei év tavaszán a Somfa köz 15. számú épület mellett 19 új parkolóhelyet létesítettünk  
„Öko térkő” burkolattal. Ez a megoldás lehetővé tette, hogy nem kellett külön 
csatornabekötést kiépíteni az esőzések során egyébként is túlterhelt közcsatorna- 
hálózatba. Emellett a Somfa köz 11-15. számú házak előtt a szervízút szélesítésével 39 
személygépkocsi részére biztosítottunk szabályos parkolóhelyet, jelentősen javítva ezzel 
a parkolási lehetőségeket. 
A Kőbányai Önkormányzat több mint 23 millió Ft-ot biztosított erre a feladatra. 
 

 

Közvilágítás a Harmat utcában Közvilágítás a Kistorony parkban 

Parkoló a Somfa közben 



 

 
 

 

Királydomb vízelvezetési munkái                                                                          
Június végén kezdődött és szeptember elejére be is fejeződött az idei évre tervezett 
csapadékvíz-elvezetési munka a Királydombon. Ennek eredményeként javultak a Pogány 
utca (Pesti Gábor utca - Juhász utca), a Tölcsér utca, a Dorogi utca, a Pilis utca, valamint a 
Váltó utca érintett szakaszainak felszíni vízelvezetési problémái. A felújítással együtt az 
útmenti szegélyek átépítése, szikkasztóaknák és szikkasztóárkok, valamint víznyelők 
kiépítése is megtörtént. A végleges megoldásig a munkák folytatódnak majd az 
elkövetkező években is. 
A 2017-ben elvégzett munkákra mintegy 70 millió Ft-ot fordított a Kőbányai 
Önkormányzat. 

 
Dömsödi utcai szennyvízcsatorna kiépítése                                                             
Az idei évben a beruházásokat szennyvízcsatorna építése is bővítette. A feladat 
elvégzésével a Dömsödi utcában az 1/b és a 11. házszám között összesen 8 ház hiányzó 
szennyvízelvezetésének lehetősége valósult meg. A Juhász utca felől 78 méteren, a 
Kerepesi út felől 90 méteren létesült új gerincvezeték, amelyről a leágazó bekötések a 
telekhatáron belül 1 méterre kerültek kiépítésre. A július közepén kezdődő és augusztus 
végére befejeződő munkálatokra a Kőbányai Önkormányzat 32,5 millió Ft-ot biztosított. 
 

 
 
 

Vízelvezetés a Pilisi utcában 

Aknaépítés a Dömsödi utcában Szennyvízcsatorna-fektetés a Dömsödi utcában 



 

 
 

 

Vaskő utcai parkoló építése                          
Az idei évben a Vaskő utcában is történtek parkolóépítési munkálatok, amely során 6 új 
parkoló került kiépítésre. A parkolóknál a korábban az útfelújításokból begyűjtött nagy 
kockaköveket használtuk fel. A kivitelezés augusztus végén kezdődött és szeptember 
végére be is fejeződött. 
A Kőbányai Önkormányzat közel 2 millió Ft-ot fordított ezen feladat végrehajtására. 
 

 
Üllői úti fizetőparkolási övezet kialakítása    
 

Június közepén kezdődött és július végére befejeződött az Üllői út – Bihari utca – Fogadó 
utca – Száva utca által határolt területen a fizetőparkolási övezet kiépítése.                                                           
 
A területen 15 parkolóautomata került kihelyezésre, és nagy számban kerültek ki 
tájékoztató táblák, melyek a parkolóautomatákhoz vezetnek, illetve a megfizetés 
lehetőségeiről tájékoztatnak.  A zóna bevezetésével megszűntek a napközbeni parkolási 
problémák. 

A fizetőparkolási övezet kialakításával párhuzamosan az alábbi négy feladat elvégzésére 
került sor, amelyek a terveknek megfelelően augusztus végére befejeződtek. 
 

 A Zágrábi utcában és környezetében további 137 parkolóhely kialakításával 
igyekeztünk javítani az érintett terület parkolási problémáin. 

A Vaskő utcai parkoló 

Díjfizető zóna (Lakossági fotó) 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Somfa köz útfelújítása az Üllői út és Zágrábi utca között. Ezen munka keretében 
nemcsak az útpálya kapott új burkolatot, hanem a Szárnyas utca felőli járda is, 
valamint az utca egyirányúsítása is megtörtént az Üllői út felé.   
              

                            
A felújított Somfa köz az Üllői út felől 

 Szárnyas utca csapadékvíz-elvezetése a Zágrábi utcára merőleges épületek 
környezetében. Ezen munka elvégzése során a belső területek csapadékvíz-
elvezetési problémái megszüntetésre kerültek, valamint a parkolás rendezésére 
is sor került. A parkolófelületek nagy kockakőből készültek. A Szárnyas utca 20. 
és 22. szám közötti területen a Fővárosi Gázművek által végzett gázvezeték-
rekonstrukciót követően kerülhet majd sor a parkoló felújítására. 

 Csökkentett sebességű övezet kialakítása. Az ún. „30-as zóna” kialakítása a Fertő 
utca – Basa utca – Száva utca – Bihari utca – Üllői út által határolt területen valósult 
meg. A Somfa köz – Zágrábi utca csomópont emelt szintű forgalomcsillapító 
küszöbként funkcionál, így a kereszteződés biztonságosabbá vált az arra 
közlekedők számára.  

Új parkolók a Somfa köz mentén 

A Szárnyas utcai „szilvamag” 



 

 
 

 

A teljes, mind az öt feladatot magába foglaló munka elvégzésére összesen mintegy   
250 millió Ft-ot fordított a Kőbányai Önkormányzat. 

30-as zóna kialakítása                                                                                              
Az idén nemcsak a Zágrábi út környezetében bővült a kerületi csökkentett sebességű 
zónák területe.  A Liget utca – Ónodi utca – Kolozsvári utca – Korponai utca által határolt 
területen belül is kialakításra került a „30-as zóna”. Az augusztus végétől szeptember 
végéig tartó munkálatok során a zónahatároknál forgalomcsillapító küszöbök kerültek 
kiépítésre. A Kőbányai Önkormányzat közel 4 millió Ft-ot fordított a kialakításra. 

Támfalak felújítása                                                                                               
Az Újhegyi lakótelepen a két évvel ezelőtt megkezdett támfal-felújítási munkálatok 2017-
ben is folytatódtak, amely során 3 helyen, az Agyagfejtő utca 4.  és 6. között, a Szövőszék 
utca 4. és 6. között, valamint a Bányató utca 6. és 8. között a támfal teljes körű felújítására 
került sor. A lakóteleppel egyidős támfalak felújítása során a korlátok is megújultak, e 
munkák összesen mintegy 14,5 millió Ft-ba kerültek. 
 

 
 

Kiemelt kereszteződés a Somfa köznél 

A kialakított 30-as zóna 

Támfal az Agyagfejtő u. 4-6. számnál 



 

 
 

 

Sebességmérő berendezés telepítése                                                                       
Az Újhegyi úti uszoda előtti gyalogátkelőhelynél, valamint a Gyakorló utcai 
szakközépiskola előtti gyalogátkelőhelynél a régi, elöregedett, sokszor hibásan működő 
sebességmérők cseréje, továbbá a Heves utcában és a Gergely utcában korábban telepített 
2-2 sebességmérő kapacitásának növelése érdekében nagyobb teljesítményű 
akkumulátorok és napelemek beépítése történt meg. A berendezések kihelyezése május 
végén megtörtént, s a tapasztalatok szerint sok autós csökkenti a sebességét, amikor 
felvillan a „LASSÍTS” felirat. 2017-ben a Kőbányai Önkormányzat több mint 7 millió Ft-ot 
költött erre a feladatra. 

 
Zászlók kihelyezése                                                                                            
Szeptember végére összesen 8 helyre került kihelyezésre 3-3, egyenként 6 m magas 
zászlórúd. Így Kőbánya legfrekventáltabb helyein: az Óhegy park (Dér utca – Kőér utca 
sarok), az Újhegyi sétány (Harmat utca 192. számmal szemben), a Kerepesi úti orvosi 
rendelő, a Kozma utca – Sírkert utcai körforgalom, a Zsivaj utcai orvosi rendelő és a Mélytó 
park zöldfelületén, valamint a Kocsis Sándor Sportközpont és a Zsíros Tibor Sportcsarnok 
területén láthatják a zászlókat. 2017-ben a Kőbányai Önkormányzat 4,5 millió Ft-ot 
fordított erre a feladatra 

Sebességmérő a Gyakorló utcában 

 

Zászlórudak a Kozma utcai körforgalomnál 



 

 
 

 

 
 
Járdafelújítási program                                                                                         
 
2017-ben mintegy 1800 folyóméteren újultak meg járdák a közutak mellett az alábbi 
helyszíneken: 

 Zách utca (páros oldal, Csilla utca – Salgótarjáni utca), 
 Csombor utca (páratlan oldal, Harmat utca – Száraz utca), 
 Kápolna utca (páros oldal, Kőér köz – Ihász utca), 
 Szállás utca (páratlan oldal, Száva utca –Bihari utca), 
 Dér utca (páros, páratlan oldal, Alkér utca – Szlávy utca), 
 Vásárló utca (a játszótér mentén), 
 Mádi utca (páros oldal, Téglavető utcai lakótelepi bejárat), 
 Keresztúri út (páratlan oldal, Gyakorló utcától az Óvoda előtti területig). 

 
Parki járdák felújítása                                                                                           

 
 

 
Felújított járda az Óhegy parkban 

 
 
 

Lépcsők felújítása                                                                       
Augusztus végére elkészült a teljes, 2017. évre tervezett munka, amelynek keretében az 
Óhegy parkban a KRESZ-park melletti lépcső, a Szövőszék utca 2., a Lenfonó utca 2. és a 
Lenfonó utca 6. szám melletti lépcsők felújítására került sor. A gyalogos közlekedés 
biztonságának javítására a Márga utca felőli lépcsőt korláttal láttuk el. 2017-ben a 
Kőbányai Önkormányzat közel 10 millió Ft-ot fordított erre a feladatra. 
 

 

 

Járdaépítés a Vásárló utcában 

Az útcsatlakozásoknál minden esetben 
elkészült az akadálymentesítés, a 
kapubejáróknál pedig erősített pálya-
szerkezet került kialakításra. A Kőbányai 
Önkormányzat 2017-ben 59 millió Ft-ot 
költött a közutak melletti gyalogos 
közlekedés javítására. 

A parki járdák tavaly megkezdett felújításának 
folytatásaként az idén a nyári szünet megkez-
déséig mintegy 660 folyóméteren készült el az 
Óhegy parkban az új, teljes hosszában erősített 
szerkezetű aszfaltjárda. A munkák 
eredményeként – két nagyobb járda-szakasz 
kivételével – szinte teljes egészében megújultak az 
Óhegy park belső járdái, amelyre 2017-ben a 
Kőbányai Önkormányzat közel 37,5 millió Ft-ot 
fordított. 



 

 
 

 

 

Útfelújítási program 
 

Az Újhegyi lakótelep belső útjainak 2015-ben kezdődött felújítása idén a III. ütemmel 
folytatódott. Az elmúlt 2 évben összesen mintegy 20 000 m2 útfelület felújítására került 
sor. 2017-ben viszont 18 000 m2 kapott 
új aszfaltburkolatot a Tavas utca – 
Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató 
utca által határolt területen. 
Ezenfelül a Tavas utca lakótelep felőli 
járdáinak akadálymentesítése is 
elkészült. A július 4-én megkezdett 
munkálatok augusztus végére be is 
fejeződtek, minderre a Kőbányai 
Önkormányzat több mint 194,5 millió Ft-
ot fordított. 
 
 
 
Martinovics tér útfelújítása 
 

2017-ben elkészült a Martinovics tér (Bolgár utca és Kápolna utca közötti szakaszának) 
felújítása. A beruházás során felújításra került az úttest, valamint a tűzoltósági kerítés 
melletti nagy kockaköves járda. A munkálatokra még a tavasszal került sor, amelyre a 
Kőbányai Önkormányzat közel 32 millió Ft-ot fordított. 
 

 

Martinovics tér az útfelújítást követően 

 

Felújított lépcsősor az Újhegyen 



 

 
 

 

Karácsonyi díszvilágítás         
                                                                                                                                                                                          

Minden évben igyekszünk a karácsonyi ünnepekre a frekventált közterületeket is ünnepi 
díszbe öltöztetni. 2015 végén az Újhegyi lakótelep melletti Mélytó kapta meg az ünnepi 
karácsonyfát. 2016-ban az Újhegyi sétány megújult szakaszának fénydíszbe öltöztetése 
történt meg. 2017-ben a Kőér utca Óhegy park melletti részének új fényeivel bővül 
kerületünk díszvilágítása. Ezúttal az eddig megszokottnál nagyobb méretű motívumok 
kerülnek kihelyezésre. Az előkészítés megkezdődött, melynek eredményét advent első 
napjától láthatják az érdeklődők egészen Vízkeresztig. 2017-ben a Kőbányai 
Önkormányzat több mint 18 millió Ft-ot fordított erre a feladatra. 
 
 

 
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁS 

 
 

Apraja Falva Bölcsőde (Ujhegy sétány 5-7.) 
Két egymás melletti csoportszobában és a hozzájuk 
tartozó átadóhelyiségben a PVC cseréje, valamint az 
elavult gyermekfürdő teljes körű felújı́tása történt a 
nyár folyamán a gépészeti és elektromos vezetékek, 
szaniterek, burkolatok cseréjével, falfelületek 
festésével, valamint ajtók mázolásával. A felújı́tásra 
fordı́tott összeg több mint 5 millió Ft volt. 

 
 
Apró csodák Bölcsőde (Zsivaj utca 1-3.) 
A főzőkonyha (főzőtér és kiegészı́tő raktár- és előkészı́tő helyiségek) tisztasági festése, 
nyı́lászárók mázolása történt a bölcsőde zárása alatt 1 millió Ft összegben. 
 
Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya utca 8.) 
A konyhai szellőzés bővı́tési munkálataira 15 000 eFt-ot költött a Kőbányai 
Onkormányzat. 
 

Karácsony 2016 - Újhegyi sétány 



 

 
 

 

Szivárvány Bölcsőde (Maglódi utca 29.) 
A konyha tisztasági festése történt meg az idén 197 000 Ft összegben. 
 
 
Gyermeksziget Bölcsőde (Ujhegyi sétány 17-19.) 
Két csoportszoba tisztasági festése történt meg az idén, valamint az egyik 
átadó PVC burkolata újult meg közel 1,5 millió Ft összegben.  
Az Egyesı́tett Bölcsődék Központjának volt irodáiba kerültek a speciális 
fejlesztőhelyiségek, és ehhez kapcsolódóan rámpa épült a bejárat elé, 
festés-mázolási munkák elvégzése történt meg összesen 663 000 Ft 
összegben. 
 
 

Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125-127.) 
A Napsugár Bölcsődében egy csoportszobában a 
PVC cseréjére és a gazdasági folyosó, személyzeti 
öltöző festésére, ajtók mázolására került sor a 
nyári szünidő alatt, összesen több mint 2,7 millió 
Ft összegben. 
 

 
 

Apraja Falva Bölcsőde (Ujhegyi sétány 5-7.) 
A szétmorzsolódott betonfelület térkőburkolatot 
kapott. A felújı́tás összege több mint 2,1 millió Ft 
volt. 
 

Aprók Háza Óvoda (Ujhegyi sétány 5-7.) 
Az óvoda gazdasági bejáratához vezető út felújı́tása 
történt meg, és új nyomvonaltervek alapján 
autóforduló került kialakı́tásra 13 millió Ft ösz-
szegben. 

 
Csodapók Óvoda (Mádi utca 125-127.) 
A volt gondnoki lakás két szobája közt lévő fal elbontásával egy tornaszobának alkalmas, 
nagy helyiség kialakı́tására került sor. A felújı́tás, ami az elektromos hálózatot és a fűtést 
is érintette, 1,2 millió Ft-ba került. 
 

Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/a) 
Két vizesblokk teljes körű felújı́tása valósult meg a nyár 
folyamán a gépészeti és az elektromos vezetékek, a 
szaniterek és a burkolatok cseréjével, a falfelületek 
festésével és az ajtók cseréjével. A felújı́tás a pincei 
gépészeti vezetékeket is érintette. Ezen túlmenően a 
csoportszobák kaptak új műanyag ajtókat a régi keskeny, 
fa nyı́lászárók helyett mindösszesen 8,5 millió Ft 
összegben. 

  



 

 
 

 

Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) 
Az óvoda földszinti és emeleti közlekedőiben, valamint gyermeköltözőiben új PVC- 
burkolat készült több mint 2,6 millió Ft összegben. 

 
Kékvirág Óvoda (Hárslevelű utca 5.) 
Az óvoda „régi” épületében lévő 4 gyermek-
vizesblokk, valamint 2 dolgozói vizesblokk teljes 
körű felújı́tása történt meg a nyár folyamán a 
gépészeti és az elektromos vezetékek, szaniterek, 
burkolatok cseréjével, a falfelületek festésével és 
ajtók mázolásával összesen 8,7 millió Ft 
összegben. 
 

 
 
Mocorgó Óvoda (Kőbányai út 30.) 
Két helyiség összenyitásával egy vezetői iroda 
kialakı́tása, valamint az elektromos vezetékek cseréje, 
új mosdó felszerelése, laminált padló fektetése és 
festési munkák történtek meg. A felújı́tásra fordı́tott 
összeg 671 000 Ft volt. 
Továbbá az Ovoda Művelődési Központ felőli oldalán 
új személykapu épı́tésére és járdafelújı́tásra is sor 
került összesen 501 000 Ft összegben. 
 
Zsivaj Óvoda (Zsivaj utca 1-3.) 
Az óvoda lépcsőfordulójának, közlekedőjének és két gyermeköltözőjének a 
burkolatfelújı́tása valósult meg az idén.  Az őszi szünetben a csoportszobai és az 
öltözőajtók cseréje történt meg. A felújı́tásra fordı́tott összeg összesen 3,8 millió Ft volt. 
 
 

Bóbita Óvoda (Halom utca 7/b) 
Az épület melletti, valamint a játszóudvaron lévő 
töredezett betonfelületek teljes körű bontását követően új 
aszfaltburkolatot kaptak a járdák több mint 5 millió Ft 
összegben. 
 
 
 
 

 
Keresztúri Dezső Általános Iskola (Keresztúri út 7-9.) 
A több épületszárnyból álló B épület elavult rétegrendű 
lapostetőinek elbontása után egy új, az energetikai 
előı́rásoknak megfelelő hőszigetelés és a csapadékvı́z 
elleni korszerű PVC-szigetelés készült, a járulékos 
gépészeti munkákkal együtt összesen 115 millió Ft 
összegben. 
 



 

 
 

 

Egészségház Felnőtt fogászat (Kőbányai út 45.) 
Egy új orvosi műszer elhelyezésével egyidőben a röntgenhelyiségben 
kiegészı́tő ólomvédelem készült, továbbá tisztasági festés és PVC-csere 
történt. A röntgenszoba átalakı́tására fordı́tott összeg összesen                   
több mint 6 millió Ft volt. 
 
Orvosi rendelő (Kőbányai út 47.) 
A gyermekfogászati szoba felújı́tása során új kezelőegység került 
elhelyezésre új hidegpadló-burkolat lerakásával, illetve a falon festett 
felület kialakı́tásával. A gépészeti munkálatok során kialakı́tásra került 
egy újabb kezelőegység fogadására alkalmas hely is mindösszesen 
közel 1,5 millió Ft összegben. 
 

Orvosi rendelő (Ujhegyi sétány 13-15.) 
A helyiségben új kezelőegység került elhelyezésre, ı́gy ezzel egyidőben 
célszerű volt a rendelő felújı́tása. A hidegpadló-burkolat cseréjére, 
illetve a vizesblokk kisebb felújı́tása mellett tisztasági festésre is sor 
került.  A gyermekfogászat felújı́tási munkáira fordı́tott összeg közel              
1,2 millió Ft volt. 
 
 
 

 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézmény 
(Keresztúri út 7-9.) 
Az addig ideiglenes orvosi rendelőként funkcionáló helyiségek a 
Tagintézmény igényeinek megfelelően kerültek átépı́tésre, új 
irodahelyiségekkel és tornaterem létrehozásával, a vizesblokkok 
átalakı́tásával, mozgássérült vécé és zuhanyzó, valamint vendég- és 
személyzeti vécé kialakı́tásával. Ezenfelül a teljes helyiségcsoport 
tisztasági festése is megtörtént. Az akadálymentesı́tés igénye miatt 
lépcsőliftet kellett beépı́teni. A teljes költség közel 25 millió forint volt. 
 
 

Önkormányzati tulajdonú lakások nyílászáróinak cseréje 
Méltányossági nyı́lászárócsere-program keretében az idén 29 lakás nyı́lászáróinak 
cseréjére került sor összesen több mint 26 millió Ft összegben. 
 
 

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása 
Az idén 11 lakás teljes körű felújı́tására, nyı́lászárócseréjére, gépészeti- és elektromos 
felújı́tására, burkolatcseréjére, tisztasági festésére került sor összesen 29,6 millió Ft 
összegben. 
 
Halom utca 42. – volt sörgyári terület 2. épület tetőfelújítása 
A beszakadt tetőszerkezet felújı́tása és a cserépfedés cseréje történt meg az idén összesen 
6,5 millió Ft összegben. 
 
Kolozsvári utca 29-31. – Lakóépület függőfolyosóinak felújítása 
A függőfolyosók felújı́tása új rétegrenddel, a lábazat megfelelő hőszigetelésével és a 
vı́zszigetelés kialakı́tásával összesen 12,4 millió Ft összegben történt meg. 



 

 
 

 

 
Bihari út 8/c – Lakóépület függőfolyosóinak dúcolása 
Az azonnali beavatkozást igénylő munkálatok 13,4 millió Ft-ba kerültek. 
 
Újhegyi út 5-7. – Gondnoki lakás 
energetikai felújítása 
Lapostető és homlokzatok hőszigetelése és 
szı́nezése történt meg 12,5 millió Ft 
összegben. 
 
Bánya utca 20. – Lakóépület tetőfelújítás 
A lakóépület tetőszerkezetének felújı́tása, 
részleges cseréje, a cserépfedés cseréje és a 
bádogos szerkezetek cseréje közel 15 millió 
Ft-ba került. 
 
 
Sírkert utca 27. – Lakóépület tetőfelújítása 
A lakóépület tetőszerkezetének felújı́tása, a fedés cseréjével 12,5 millió Ft-ba került. 
 
 
Üllői út 124/B – Parkolásüzemeltetési pihenőhelyiség kialakítása 
A helyiség tisztasági festése és burkolatcseréje, a vizesblokkok és öltözők kialakı́tása 
összesen 5,4 millió Ft volt. 
 
 
Mázsa téri ingatlan körbekerítése 
Az önkormányzati tulajdonú terület körbekerı́tése új oszlopok és kerı́tésháló kiépı́tésével 
összesen 3 millió Ft összegbe került. 
 
 
Hős utca 15/B – Lakóépület függőfolyosóinak 
dúcolása 
Az azonnali beavatkozást igénylő munkálatok    közel 
30,5 millió Ft összegbe kerültek. 

 
  
 
 
 

Hős utca 15/A-B – Lakóépület körüli területek 
tereprendezése 
Az épületek körüli területen a lakók által 
felhalmozott szemét és lomok – amelyek 
veszélyes hulladékokat is tartalmaztak – 
elszállı́tása, a pincék lomtalanı́tása és 
fertőtlenı́tése, a területen a szennyezett föld 
elszállı́tása utáni talajcsere, tereprendezés és 
füvesı́tés összesen több mint 29 millió Ft-ba 
kerültek.  



 

 
 

 

JÁTSZÓTÉR- ÉS EGYÉB SZABADTÉRI FELÚJÍTÁS 
 
 
Kutyafuttatók bővítése 

 

  
 

 
 
A Kőrösi Csoma sétányon 18 szék és 29 ülőke elhelyezése segíti a pihenést. 
 

           
 
 

A Zsombék utcai kutyák futtatására 
kijelölt területet egy 300 m2-es zárt 
kutyafuttatóval egészítette ki a Kőbányai 
Önkormányzat. 

A fejlesztés hatására – a Penny Market 
mögötti – Gőzmozdony utcai zárt 
kutyafuttató területe a kétszeresére,     
540 m2-re növekedett. 

A Tavas utca – Bányató utcai körfogalom- 
nál lévő kutyafuttató területe 495 m2-ről  
675 m2-re nőtt. 



 

 
 

 

Játszóterek felújítása, építése 

 
 
 
  

2017-ben a Lavotta utcában tavaly megkezdett 
játszótérfelújítást az öntött gumiburkolat 
készítésével és gyepszőnyegterítéssel fejezte 
be a Kőbányai Önkormányzat. A területen a 
gyepszőnyeg alá automata altalajöntöző 
rendszer került kiépítésre.  

 
Száva park 
 

A park a 2014. év végén került a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába, amely a 2015-
ös és 2016-os évben a gondozással és a karbantartással esztétikusabbá és 
biztonságosabbá vált. Az idén megkezdődött a park fejlesztése két játszótér 
kialakításával: egy 450 m2-es a 12 éves kor alatti kisgyermekek számára műfüves 
burkolattal és 9 játszóeszközzel, valamint egy mozgássérültek számára kialakított 
hintával, továbbá egy 1200 m2-es játszótér a nagyobb gyermekek számára 5 különböző 
játszóeszközzel.  
     



 

 
 

 

 
Egy új kerékpáros pont 
A Kápolna utca elején a buszmegálló mellett 
került elhelyezésre egy új kerékpáros pont, 
ahol egy kerékpáros pumpa áll a biciklisták 
rendelkezésére.   
 
 
 
 
 

 
A megújult Újhegyi sétány első éve képekben 
 

       
 

       
 

        
 
 
 
 
  

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

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

    



 

 
 

 

TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
 
Szemétszedési akció a Föld napján 
A Föld napja alkalmából 2017. április 21-én és 22-én több helyszínen szervezett 
szemétszedési akciót a Kőbányai Önkormányzat. Öt iskola környezetét és a kerület  
5 pontját tisztították meg a résztvevők. 44 fő kapcsolódott be a szemétszedési akcióba, a 
Polgármesteri Hivatal és a KŐKERT Kft. munkatársai, a Kőbányai Roma Önkormányzat, a 
Baptista Szeretetszolgálat és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet önkéntesei. 45 
köbméter szemetet gyűjtöttek össze és szállítottak el. Az akcióhoz a kellékeket és a 
szerszámokat a KŐKERT Kft. biztosította.  
 

         
 
 
Madarak és fák napja  
A Madarak és fák napja alkalmából kiírt önkormányzati képzőművészeti pályázat 
eredményhirdetését 2017. május 23-án tartották meg a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központban. Idén 72 pályamű érkezett, melyeket szakavatott zsűri bírált el. 
 

 
 
 
"Önnek is szeretnék adni virágot" akció 
Az "Önnek is szeretnék adni virágot" népszerű kerületszépítő akció keretében 2154 
kőbányai pályázónak 65 205 darab virágot, növényt, fűszernövényt és cserjét adtunk át 
2017. április 28-án a Bánya utcában, a volt általános iskola épületében.   
21 260 tő egynyári virág, 23 780 tő muskátli, 4415 cserepes fűszernövény, 6630 fagyal és 
9120 csodasövény került a kőbányai ágyásokba, előkertekbe, virágládákba, balkonokra a 
Kőbányai Önkormányzat jóvoltából.  
 



 

 
 

 

       
 

       
 
 
Mozdulj Kőbánya! - Európai Mobilitási Hét  
A Kőbányai Önkormányzat idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programjához, 
amely rendezvény 2017. szeptember 16-a és 22-e között került megrendezésre. A 
hagyományos Autómentes napon kívül kerékpártúra, bringás reggeli és futóverseny várta 
a résztvevőket. A kőbányai programot a diák-kerékpártúra nyitotta meg, amely a 
mogyoródi Szent László szoborhoz ment. Az Autómentes napra szeptember 22-én került 
sor, amelynek délelőtti programján a kerületi óvodás, általános és középiskolás 
csoportok, délután pedig a kőbányaiak vettek részt színes családi programok keretében. A 
programsorozat ünnepélyes bringaemeléssel zárult az Óhegy parkban. 
 

       
 
 



 

 
 

 

           
 

Helyi értékvédelmi pályázat  
Az Önkormányzat 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.  
A felhívásra 15 pályázat érkezett. A 
bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület 10 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.  
 
 
 

 
 

  

 

A „Kőbánya az Én aranybányám” 
című könyv a kerület értékeiről, a Szent László templom építéséről, 
a plébánián működő közösségek múltjáról és jelenéről is szól. A 
Kőbányai Önkormányzat támogatásával megjelenő kötet, amely 
tudományos értekezéseket, helytörténeti és kultúrtörténeti 
visszaemlékezéseket is tartalmaz, felöli a kőbányai főplébánia 
mintegy 100 éves történetét.  
 
 
 

A könyvet az érdeklődők megvásárolhatják a Kőbányai Szent László Plébánián. 



 

 
 

 

 

KŐBÁNYA KULTURÁLIS ÉS SPORT ÉLETE 
 

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

      
 

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, Halom u. 37/B) 
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) 
 
 

   
  

Évről évre megvalósítja az Önkormányzat által szervezett 
fesztiválokat. Az idei évben a hagyományos rendezvények mellett, 
mint a Halmajális, a Szent László Napok, a Blues fesztivál - amelyek 
elmaradhatatlan rendezvényei Kőbánya életének - a Szent László-
emlékévről is megemlékezett. 
 

„Kőbánya” 
címmel Buzás Kálmán tollából jelent meg az a 400 oldalas 
impozáns kivitelű helytörténeti mű, amely a miocén kortól 
napjainkig mesél az olvasónak képekkel, históriával és 
szokatlan megjelenéseivel. Az olvasónak kedve támad feltérké- 
pezni a kerületet. 
 A könyvet az érdeklődők megvásárolhatják a Kőbányai Kulturális Központban. 



 

 
 

 

 

 
 
 
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” 
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 sportrendez-vényeiket 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.  
 
A Sibrik Miklós úti tornatermet (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 66-68.) délelőtt iskolai 
foglalkozások megtartására, a délutáni időszakban egyesületek számára biztosítják.  
 
Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) a lakosság 
igényei mellett az iskolai testnevelés, utánpótlás- és a versenysport számára biztosítanak 
vízfelületet. Az Önkormányzat megbízásából a strand területén lehetőséget biztosítottak 
a vendégek számára, hogy a 2017. évi vizes világbajnokságot figyelemmel tudják kísérni, 
továbbá többszöri hétvégi alkalommal rendeztek a lakosság részére játékos 
sportvetélkedőket. 
 
Az intézményről bővebb információ a www.kobanyasport.hu oldalon található. 
 
 
  

A Kocsis Sándor Sportközpont feladata a 
kerület sportéletének szervezése. Olyan 
rendszert felépíteni és működtetni, melyben az 
óvodás kortól a nyugdíjas korig, az egészségestől 
a sérültig megvan a lehetőség 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.  
 



 

 
 

 

 
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, illetve 
Szolgálat (1104 Budapest, Mádi utca 86.), 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.  
 



 

 
 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) 
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. 
 
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. 
 

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. 

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. 
 



 

 
 

 

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 2017. évben az Idősek Otthona épületében az ún. védett tér kialakításához a Kőbányai 
Önkormányzat 8 millió Ft támogatás biztosított, ezáltal az Otthon lakóinak szükség esetén 
történő menekítése gyorsabbá, biztonságosabbá vált, továbbá az épületen elvégzett 
részleges felújítási és javítási munkálatok hozzájárultak a szolgáltatást igénybe vevők 
életminőségének javításához. 
 
 

DEFIBRILLÁTOR KÉSZÜLÉKEK KŐBÁNYÁN 
 Szükség esetén defibrillátor készülék elérhető az 

alábbi helyszíneken:  
- Újhegyi orvosi rendelő (Újhegyi sétány 13-

15.), 
- Szivárvány Idősek Otthona (Sütöde u. 4.),  
- 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.). 

 



 

 
 

 

A LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ FONTOSABB JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
 
 
1. Az építéshatósági ügyekben már 2016. január 1-jétől a legfeljebb 300 m2 összes 
hasznos alapterületű új lakóépületekre nem szükséges építési engedélyt kérni, 
annak felépítési szándékát csupán be kell jelenteni.  
 
A 2017. január 1-jétől, majd 2017. április 27-étől bekövetkezett jogszabályváltozás után 
az egyszerű bejelentés még szélesebb körben váltja fel az építési engedélyezést. 
 
A hatályos szabályzás szerint egyszerű bejelentés-köteles építési tevékenység: 

 a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 
 műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos 

alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,  
 a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése, 

amennyiben az építtető természetes személy, az építési tevékenységet saját 
lakhatásának biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy 
lakásnál többet nem tartalmaz,  

 műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos 
alapterületet meghaladó bővítésére irányuló építési tevékenység, amennyiben az 
építtető természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának 
biztosítása céljából végzi, valamint 

 a fenti építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés. 
 
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló Korm. rendelet alapján 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. 
 
Az építtetők feladatai a következők: 

– Az e-építési napló alkalmazásban kell benyújtani. A készenlétbe helyezett e-építési 
napló jelenti a bejelentés benyújtását. 

– Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének feltétele, hogy a 
jogszabályban meghatározott tartalmú és összetételű kivitelezési dokumentáció 
feltöltésre kerüljön az e-építési naplóba. 

– Az építési tevékenység az e-napló készenlétbe helyezését követő naptól számított 
tizenöt nap után kezdhető meg az építési törvény, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló Korm.rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései szerint. 

– A kivitelezést az építész tervezőnek kell feltöltenie az e-építési naplóba. 
– A kivitelezés során kötelező tervezői művezetőt alkalmazni, ennek feltételeit 

tervezési szerződésben kell rögzíteni. 
– Abban az esetben kell újabb bejelentést tenni az e-építési naplóba, ha a változás 

érinti az épület alaprajzi méretét, az épület beépítési magasságát, a lakások, önálló 
rendeltetési egységek számát, az épület telken belüli elhelyezkedését. Ezt a 
szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző tizenöt nappal be kell 
jelenteni.  



 

 
 

 

– Az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítványt az illetékes építésfelügyeleti 
hatóságtól kell kérni (Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala 
Építésfelügyeleti Osztály). 

– Az e-építési napló készenlétét – az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány 
feltöltését követően – az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni a Korm. 
rendeletben meghatározott feltételek szerint. 
 

2017. III. negyedévéig Kőbányán az egyszerű bejelentések száma 10, az elkészült, hatósági 
bizonyítvánnyal igazolt bejelentések száma 2 volt. 
 
 
 
 

Kőbánya településképi arculati kézikönyve 
A Kőbányai Önkormányzat kidolgozta Kőbánya településképi arculati kézikönyvét, 
amelyet a településkép védelméről szóló törvényben bevezetett két új jogintézmény, a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet első eleme. A Kézikönyv a 
településképi rendelet szakmai megalapozására is szolgál. 
A kézikönyv Kőbánya természeti és épített környezete által meghatározott településképi 
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze, amely szemléletformáló 
célt szolgál. Feltárja és bemutatja az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, 
és ennek figyelembevételével javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti 
elemek alkalmazására. 
A kézikönyv összegyűj-
tötte azokat az épı́té-
szeti alkotásokat, stı́lus-
jegyeket, műszaki meg-
oldásokat, amelyek 
Kőbánya arculatának 
meghatározó alkotó-
elemei az egyes 
városrészekben.  
 
A kézikönyv mindezek 
megőrzése érdekében 
fogalmaz meg 
javaslatokat, minőségi 
elvárásokat, követendő 
módszereket oly módon, hogy a kialakult, védendő környezet megóvását szolgálja, 
emellett megfelelő eszközöket biztosı́tson a jövő fejlesztéseinek is.  
A fejlesztők, beruházók, épı́tkezők és tervezők vagy a Kőbánya településképének védelme 
iránt pusztán elhivatottságot érző, városszerető polgárok a kézikönyvből útmutatást 
nyerhetnek a környezetünk megóvásában, Kőbánya további szépı́tésében végzendő 
közös munkánkhoz.  
 
A kézikönyv elektronikusan elérhető a www.kobanya.hu honlapon keresztül a 
Városháza/Rendeletek, normatív határozatok aloldalon. 
 
  



 

 
 

 

2. 2017. október 1-jén hatályba lépett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 21/2017. 
(IX. 22.) önkormányzati rendelete. 
 
A hatályba lépett jogszabály alapján településképi bejelentési eljárást kell 
lefolytatni a nem építésiengedély-köteles, valamint a nem egyszerű bejelentéssel 
folytatott építési tevékenységek közül az alábbi építési tevékenységeket 
megelőzően:  

– kerületi helyi védettség alatt álló épület, építmény 
– közterületről látható átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

homlokzatának megváltoztatása, 
– közterületről látható homlokzati nyílászárójának cseréje, 
– homlokzati felületképzésének megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, 
– homlokzati felületének színezése, 
– homlokzatához illesztett és közterületről látható előtető, védőtető, 

ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása, 
valamint 

– szellőző-, illetve klímaberendezés kültéri egysége, napelem, napkollektor 
építése, cseréje, 

– nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó 
méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, 
valamint bővítése, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti 
elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, ki kell cserélni, meg 
kell erősíteni vagy változatlan formában újjá kell építeni. 

 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmény, illetve az önálló 
rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása esetén, valamint az önálló 
rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti 
területhasználat a korábbi rendeltetéshez képest többlet parkolóhelyek kialakítását teszi 
szükségessé, érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezést vagy 
növényzetet, valamint a kapcsolódó közterület közúti, gyalogos vagy kerékpáros 
forgalmát, lakás jön létre vagy szűnik meg, kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó 
egység jön létre, telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, valamint 
garázs vagy gépkocsi beálló szűnik meg. 
 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklám, reklámhordozó, illetve 
reklámhordozót tartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén. 
 
A településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet (a továbbiakban: 
bejelentés) írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A bejelentéshez papíralapú 
építészeti-műszaki dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális 
adathordozót kell mellékelni. 
 
  



 

 
 

 

RENDVÉDELEM, KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG 
 
 
Új helyen a Kőbányai Közterület-felügyelet 
 

 
      
 
Újabb autók a rendért, közrendért dolgozóknak 

   
 

 
X. Kőbányai Rendvédelmi Napok  
 
 

A hagyománynak megfelelően az Óhegy parkban rendezte meg a Kőbányai Önkormányzat 
a jubileumi, X. Kőbányai Rendvédelmi Napokat. Az idén is színes, érdekes programok 
várták az érdeklődőket. A gyerekek és a családok 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. A látogatók 
kipróbálhattak számos eszközt, miközben megismerkedhettek a biztonságért dolgozó 
szervezetek napi feladataival is. 
 

   
 
  

A Kőbányai Közterület-felügyelet új bázisa a Gergely utca 
112/A-B szám alatt található. Az itt kialakított irodaépület 
megfelelő helyet biztosít a rendőrségtől átvett térfigyelő 
központ megfigyelő egységének, a megfigyelőállomásoknak, 
valamint a jelenleg 101 kamerás hálózat jövőbeni bővítésének.  
 

A Kőbányai Önkormányzat az idén is segítette 
eszközbeszerzéssel a rendért és közrendért dolgozók 
munkáját. Egy-egy új autót kapott az útfelügyelet, a 
közterület-felügyelet, valamint a mezőőrök, továbbá 
három új autó segíti a rendőrök munkáját a kerületben.  
 



 

 
 

 

 
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. 
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 
 
 
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 75 954 fő 

2017. október 9. 72447 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  1975 fő 318 1814 fő 

2017. október 9. 1471 fő 164 1545 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 101 fő 71 fő 

2017. október 9. 53 fő 16 fő 
 

Az adóbevételek alakulása 
 

  
2017. évi 

előirányzat 
(eFt-ban) 

 
2017. évi 

I.-III. negyedéves 
teljesítés (eFt-ban) 

 
Teljesítés 

%-os aránya 
 

Építményadó 3 950 000 3 764 898 95,31 
Telekadó 950 000 861 076 90,64 
Gépjárműadó 210 000 150 536 71,68 
Idegenforgalmi adó 30 000 38 607 128,69 
Pótlék 19 000 8 942 47,06 
Bírság 1 000   116 11,6 
Talajterhelési díj 0 4 186  
Összesen: 5 160 000 4 828 361 93,57 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Végrehajtási cselekmény Darabszáma Az összeg, amelyre 
a behajtást 

megindítottuk (eFt) 

Az ebből beszedett 
összeg (eFt) 

Inkasszó 980 372 467  42 348  
Bérletiltás 514 25 804  4 152  
Nyugdíjletiltás 72 2 275  1 023  
Gépjármű forgalomból 
történő kivonása 

155 103 415 809 

Jelzálogjog bejegyzése 4 26 132  0 
Végrehajtási értesítés 542 34 701 1 109  
Felhívás 1364 103 307 9 140 

 
 

A Hatósági Főosztály ügyiratforgalmi statisztikája  
2017. január 1. és 2017. október 10. között. 

 
 Ügyiratforgalom 

főszám 
Ügyiratforgalom 

alszám 
Birtokvédelem 127 531 
Lakcímrendezés 371 1567 
Hagyaték 1843 4138 
Ipar, kereskedelmi ügyek 1034 1813 
Építéshatósági és 
környezetvédelmi ügyek 

2239 5670 

Közterület-használati 
ügyek 

662 1190 

Adóhatóság 14 364 25 430 
Közösségi együttélés 
alapvető szabályainak 
megsértése 

246 503 

 
 
 
Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének mutatói 
 
A Kőbányai Önkormányzat költségvetése a 2013-as évtől kezdve egyre stabilabb 
alapokon nyugszik, és jelentős tartalékokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy 
az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapírokba fektesse, 
valamint folytassa a kerület fejlődését biztosító fejlesztéseket. Az eredményes 
gazdálkodás következtében a 2016. év végén 3,7 milliárd forintos értékpapírállománnyal 
rendelkezett az Önkormányzat.  
 
 

Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő keretek biztosítani tudják a 
közszolgáltatások (bölcsődei, óvodai, szociális, háziorvosi ellátás, közművelődési és 
sportszolgáltatás) folyamatos és színvonalas ellátását. 2017. január 1-jétől az 
Önkormányzat az iskolák működtetését (az étkeztetés kivételével) átadta a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központnak. Az étkeztetés feladatának ellátása várhatóan 712 millió forint 
összegű kiadást jelent az Önkormányzat számára. A lakosság széles körét érintő szociális 
ellátásokra 282 millió forint összeget biztosít az Önkormányzat. Az ellátások köre felöleli 
a települési támogatás különféle formáit, mint például a lakhatás támogatását, átmeneti 
támogatást, a gyógyszerkiadás támogatását és az ápolás támogatást. Az ünnepek 
közeledtével pedig karácsonyi csomagot adományoz az Önkormányzat. 



 

 
 

 

 

Az Önkormányzat a gyermekek születéséhez ajándékcsomaggal kedveskedik, amelyre a 
2017. évben 13,5 millió forint forrást biztosít.  
Az elmúlt évek jó gyakorlatát követve a 2017. évben is jelentős fejlesztés történt és zajlik 
jelenleg is a kerületben. Az Önkormányzat a 2016. év végén 2 milliárd forint állami 
támogatást nyert a Mázsa térre tervezett multifunkcionális sportcsarnok és uszoda 
építésének előkészítéséhez. A 2017. évben a sportcsarnok megvalósításának előkészítése 
elkezdődött.  
 

Büszkék vagyunk rá, hogy jelentős összegből megújult az Újhegyi sétány, átadásra került 
az új Ügyfélközpont épülete az Állomás utca 26. szám alatt, és megújulóban van a 
Polgármesteri Hivatal 120 éves épülete. A közbiztonság erősítése érdekében folytatódik 
a térfelügyeleti rendszer bővítése, korszerűsítése, a lakóközösség parkolási helyzetének 
javítása érdekében pedig kialakításra került az Üllői úti fizetőparkolási övezet. Az 
Önkormányzat továbbra is jelentős összegeket fordít lakásfelújításra és az intézményei 
felújítására. Előkészítés alatt áll a Pongrác utca 19. szám alatti orvosi rendelő felújítása, 
folytatódik a járda- és útfelújítási program. 
 

Az elmúlt évek hagyományát folytatva idén is két helyszínen biztosít lehetőséget az 
Önkormányzat a lakosság részére a szabadidő kellemes eltöltésére a városközpontban és 
az Újhegyi uszodánál kialakított jégpályákon, emellett folytatódik a gyermek- és felnőtt-
játszóterek fejlesztése, amelyhez 61 millió forint támogatásban részesült 
Önkormányzatunk. 

 
millió Ft 

Éves költségvetés előirányzata 
2015. év 2016. év 2017. év 

57 301 38 479 28 392 

    ebből költségvetési bevétel 15 600 18 150 15 534 

    ebből finanszírozási bevétel 41 701 20 329 12 858 

    
Bevételek előirányzata 2015. év 2016. év 2017. év 

Közhatalmi bevételek összesen 9 956 10 644 10 371 

Működési bevételek 1 233 1 211 1 174 

Lakbér és lakóház-kezelési bevétel 659 737 569 

Felhalmozási bevételek 287 144 397 

Működési célra átvett pénzeszközök 245 2 126 292 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök + kölcsön visszatérülés 612 619 119 

Hitelek, kölcsönök felvétele   1 632   

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása   11 124 7 500 

Lekötött bankbetét megszüntetése 37 000     

Maradvány igénybevétele 4 701 7 572 5 317 

Államháztartáson belüli megelőlegezések     41 



 

 
 

 

Önkormányzat bevételei 54 693 35 809 25 780 

Központi állami támogatás 2 359 2 408 2 345 

Egészségbiztosítási támogatás 249 262 267 

Központi költségvetésből nyújtott támogatás 2 608 2 670 2 612 

    

 

Kiadások előirányzata 2015. év 2016. év 2017. év 

Intézményi működési kiadások 11 608 10 073 9 718 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 369 273 282 

Egyéb működési célú kiadások (működési célú támogatások, elvonások 
és befizetések) 1 123 3 539 3 991 

Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási célú támogatások és 
kölcsönök) 218 383 189 

Beruházások 1 846 3 736 1 535 

Felújítások 2 074 3 055 2 668 

Tartalékok  3 063 2 555 3 129 

Hitelek, kölcsönök törlesztése   41 163 

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása   14 824 6 676 

Betételhelyezés 37 000     

Államháztartáson belüli megelőlegezések     41 

Összesen 57 301 38 479 28 392 

 
 
Szociális terület 
 

A szociális ügy típusa A megtett intézkedések száma  
2015. év 2016. év 2017. év 

1. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 2208 1304 917 

2. Lakhatáshoz kapcsolódó települési 
támogatás 707 833 746 

3.  Temetéshez nyújtott települési 
támogatás 109 156 151 

4. Köztemetés 135 96 139 

5. Születési támogatás/Babakelengye 
támogatás 55 41 155 

6. Rendkívüli élethelyzethez nyújtott 
települési támogatás 3051 3748 3383 

7. Gyógyszertámogatáshoz nyújtott 
települési támogatás 263 503 544 

8. Hátralékrendezéshez nyújtott 
települési támogatás 48 57 34 



 

 
 

 

9. Halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére kiadott igazolások 216 239 228 

10. Kőbányai Nagycsaládos Kártya 11 13 5 
11. Étkezési hozzájárulás 29 18 16 

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

99 172 187 

13. Hatósági bizonyítványok 104 43 65 

14. Más hatóság megkeresésére készített 
környezettanulmányok 243 204 233 

 
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, melynek keretében 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 2015. év 2016. év 2017. 
év 

1. Ápolási támogatás 46 49 26 
2. Egészségügyi támogatás 116 209 161 

 
2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikkeket tartalmazó 
babakelengye-csomaggal támogatja a gyermekek születését. A kismamák körében a 
babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a bevezetését 
követő három hónap alatt 130 igény érkezett.  
A kerület 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 is 1600 család részére nyújt az Önkormányzat 5000 
Ft értékű, tartós élelmiszert tartalmazó csomagot. 
 
 
Lakásügyek 
 
A MÁV-telepi ingatlanegyüttes 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 lakáshasználókat az Önkormányzat is 
lakáshasználónak ismerte el, amelyhez szükséges a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel az új 
lakásbérleti szerződés megkötése. 
 
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 kell kiüríteni, a bérlők felé az Önkormányzatnak 
elhelyezési kötelezettsége van. A Kőbányai Önkormányzat jól ismeri a Bihari u. 8/C és a 



 

 
 

 

Hős utcai ingatlanok műszaki-gazdálkodási és szociális problémáit, és lehetőségéhez 
mérten mindent megtesz a helyzet rendezése érdekében. 
 
 

A lakásügy típusa 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 
Lakásigénylési kérelmek száma 384 443 339 184 
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő 
családok száma 5 29 12 15 

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

118 193 221 211 

Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott 
lakások száma 20 30 22 11 

Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma 5 2 5 3 
Szanálás miatt elhelyezett családok száma 3 - 5 18 
Felmondásra került lakásbérleti szerződések 
száma 46 86 70 49 

 
 
A Kőbányi Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanállomány 

 
 Az ingatlanok száma a 2017. szeptember 

30-ai adatok szerint 
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az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanban  1 373 

Társasházban,  valamint 
osztatlan közös tulajdoban 1 164 

 lakások összesen 2 537 
nem lakás célú helyiségek 2 131 

Mindösszesen 4 668 
 
 

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 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.  Felnőttfogorvosi ellátás 12 körzet 
4. Gyermekfogorvosi ellátás 5 fogorvos 
5.  Területi védőnő 23 védőnő 
6.  Iskolai védőnő 9 védőnő 
7.  Iskolai és ifjúsági ellátás 4 iskolaorvos 
8.  Szájsebészeti ellátás 2 szájsebészeti praxis 
9. Fogászati röntgen 

Panorámaröntgen 
 



 

 
 

 

 
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, illetve az 
ingatlan felújítása idején, várhatóan 2018. I. félévéig az Állomás utca 2. szám alatt 
kialakított helyiségben. A 24 órában nyitva tartó gyógyszertár változatlanul a Pongrác út 
19. szám alatt működik. 
 
Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi ügyeleti ellátását a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 
szerződés alapján a Heim Pál Gyermekkórház látja el. 
 
A 2017. évben ősszel a 2004. évben született fiúgyermekek részére kérhették a kőbányai 
szülők a humánpapillóma vírus elleni védőoltást. A három oltást magába foglaló sorozatot 
68 fő vette igénybe. 
 
 
Az önkormányzat 2015 áprilisától a meningococcus baktérium által okozott fertőző 
agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosította a 10. életévet 
betöltött kőbányai gyermekeknek. Erre az oltásra az idei évben 283 igény érkezett.  
 
A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kedvezményes belépést 
biztosít a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasoknak, illetve a daganatos és egyéb 
szakorvosi javaslattal rendelkező betegek részére. Ez a kedvezményezetti kör hétfőtől 
péntekig reggel 6.00 és 8.00 óra között 200 Ft-os belépőjeggyel használhatja az Uszodát. 
 
 
Közfoglalkoztatás 
 
A munkanélküliség csökkenésével összhangban a közfoglalkoztatottak száma a 2017. 
évben a felére csökkent.  
 

 
 
 

 

 
 

115 105 104 101
87 86 84 81 80

41 45 47 49 52 59 50

0
20
40
60
80

100
120
140



 

 
 

 

 

 
Településképi véleményezés 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendeletnek a 
településképi véleményezési eljárásról szóló III. fejezete alapján a polgármester 
településképi véleményt ad a rendeletben meghatározott esetekben az építéshatósági 
engedélykérelmekhez. 
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 84 kérelem érkezett, amelyek az alábbi 
megoszlás szerint kerültek elbírálásra: 

65 kérelem engedélyezésre – feltétel nélkül – javasolt 
3 kérelem engedélyezésre – feltétellel – javasolt 
4 kérelem engedélyezésre nem javasolt (nem felel meg a településképi 

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

vélemény 
4 kérelem folyamatban lévő ügy 

 
 
A kiadott településképi vélemények főként meglévő lakóépületek átépítésére és ipari–
gazdasági funkciójú épületek, csarnokok átépítésére vonatkoztak.  
 

19 kérelem ipari–gazdasági funkciójú épületek, csarnokok építése, bővítése, 
felújítása 

40 kérelem lakóépületek építése, bővítése, felújítása 
25 kérelem intézményi funkciójú épületek építése, bővítése, felújítása 

 
Az elmúlt egy év alatt beérkezett 84 kérelemből a Kőbányai Tervtanács 27 tervet tárgyalt 
meg, amelyből 18 tervet engedélyezésre, 6 tervet átdolgozás után engedélyezésre 
javasolt, továbbá 3 tervet jelen formájában engedélyezésre nem javasolt. 
 
 
  



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017. november 23-ai közmeghallgatására. 

 

 


