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Felújították a Mézeskalács 
óvoda tagintézményeit

A kerületi bölcsődék, 
óvodák, iskolák, egész-
ségügyi és szociális in-
tézmények korszerűsí-
tésére idén is 500 millió 
forintot biztosít az ön-
kormányzat. A kispesti 
intézményfelújítási prog-
ram keretében a nevelési 
év kezdetére elkészült a 
Mézeskalács óvoda Kelet 
utcai épületében a konyha 

és a vizesblokkok felújítása. Az óvodaépület teljes felújítása 
2017-ben kezdődött, akkor a világítást és a közműhálózatot 
korszerűsítették, és kicserélték a padlóburkolatokat. Az idei 
felújítás során mintegy 250 folyóméternyi csatornalefolyó 
csövet, 180 folyóméternyi vízvezetéket és 45 folyóméternyi 
fűtési vezetéket cseréltek ki. A konyha is teljes építészeti és 

gépészeti felújításon esett át, ezen kívül két, gyerekek szá-
mára kialakított vizesblokkot, egy felnőtt öltözőt és WC-t 
korszerűsítettek, valamint egy új WC-t is építettek.
A Beszterce utcai óvoda udvara a Kispesti Közösségi Költ-
ségvetés 2018. program keretében, hatmillió forintból újult 
meg. Vinczek György alpolgármester, Kertváros önkor-
mányzati képviselője lapunknak elmondta, a közösségi 
költségvetésből finanszírozott felújítás jól illeszkedett a Mé-
zeskalács óvoda mindkét épületének átfogó korszerűsítésé-
hez. A Beszterce utcai tagintézményben az elmúlt nyáron 
elvégezték a két vizesblokk és a két öltöző teljes építésze-
ti, gépészeti és elektromos korszerűsítését – többek között 
a víznyomó-, szennyvíz- és esővízvezetékek, szerelvények 
cseréjét, valamint az óvoda külön kérésére a felnőtt mosdó 
komplett felújítását –, a folyosón és a konyhában a csatlako-
zó közművezetékekkel együtt kicserélték a padlóburkolatot, 
az udvari játszóeszközök alatt pedig ütéscsillapító gumitég-
lákat helyeztek el.

A Kispesti Mézeskalács Művészeti 
Modell Óvoda mindkét tagintéz-
ménye megújult a kerületi intéz-
ményfelújítási program kereté-
ben. Az önkormányzat összesen 
40 millió forintot fordított a 
munkálatokra, így a nevelési év 
indulásakor a Kelet utcában és 
a Beszterce utcában is korszerű 
óvoda várta a kertvárosi gyereke-
ket.

  

A közösségi költségve-
tés kialakítása együttes 
munka, hiszen egy újfajta 
szemléletről, új városfej-
lesztési módról van szó, 
amelynek megtervezése 

és megvalósítása közös feladat és lehetőség. A Közösségi 
Költségvetés 2018 projekt keretében városrészenként 6-6, 
összesen 30 millió forint felhasználásáról dönthettek köz-
vetlenül az itt élők. Az év elején lezajlott szavazáson Fel-
ső-Kispesten legtöbben közvécé létesítésére a Kossuth téri 
bezárt BKV-pénztár helyén és a Batthyány utca járdáinak 
javítására, Wekerlén a Bárczy István téri játszótér felújításá-
ra, Hagyományos Kispesten a Vásár tér további fejlesztésé-

re, míg a Kertvárosban a Beszterce utcai Mézeskalács óvoda 
udvarának felújítására szavaztak – tudtuk meg Gajda Péter 
polgármestertől. Az önkormányzat idén is igényfelméréssel, 
a Fenntartható Zöldfordulat Munkacsoport által koordinált 
képviselői fórumok szervezésével segítette a kerületben élők 
ötleteinek beépítését a megvalósításért felelős irodák szak-
mai munkájába. Vinczek György alpolgármester, Kertváros 
önkormányzati képviselője két lakossági fórumot is tartott 
a 2019-es közösségi költségvetés Kertvárosra eső részének 
felhasználásáról. Az október végén lezárult újabb szavazá-
son már hét városrészre – Felső-Kispest 1, Felső-Kispest 2, 
Kertváros, Hagyományos Kispest, Wekerletelep – várták a 
javaslatokat, ezért a 2019-ben megvalósítandó fejlesztésekre 
fordítható összeg is 42 millió forintra növekszik.

Az önkormányzat a Polgármesteri 
Program részeként idén immár 
harmadszor kérte a kispestiek ja-
vaslatait a kerületi fejlesztésekre.

Idén is várták a javaslatokat 
a közösségi költségvetéshez
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Téli tüzelőt és szén-monoxid-
riasztót kapnak a rászoruló családok

Folytatja a hagyományos 
tűzifaakciót az önkor-
mányzat: a tél beállta 
előtt húsz rászoruló 
kispesti családon és ma-
gánszemélyen segítünk 
tűzifával és – ahol a 

kályha vagy kazán alkalmas az elégetésére – papírhulladékból 
készített „téglával”, papírpellettel. Az önkormányzat idén nö-
velte a fával tüzelő háztartások támogatását, és – az egyszeri 
természetbeni támogatást igénylő ötven családnak – a Köz-
park Kft. szállítja ki az államilag biztosított téli rezsicsökken-
tés keretében járó tüzelőanyagot is, így a leginkább rászoruló 

családok idén összesen öt mázsa tűzifát kapnak – tudtuk meg 
Vinczek György alpolgármestertől. A tüzelőberendezések és 
a kémények rendszeres ellenőrzése és karbantartása, illetve a 
rendszeres szellőztetés mellett a gázzal fűtő háztartásokban 
a szén-monoxid-riasztó felszerelése jelenthet még nagyobb 
esélyt a sokszor halálos kimenetelű mérgezés megelőzésére. 
A települési támogatásban részesülő kispesti családok között 
idén is száz szén-monoxid-riasztó készüléket osztanak ki.  
Előfordult már olyan eset, hogy csak azért nem történt családi 
tragédia, mert időben jelzett a berendezés. Gajda Péter polgár-
mester lapunknak elmondta, hogy az elmúlt öt évben mintegy 
500 kispesti család kapott ilyen eszközt, és a riasztókra idén is 
csaknem másfél millió forintot költött az önkormányzat.

Idén is segíti tűzifával a szociáli-
san rászoruló kispesti családokat 
az önkormányzat, a gázzal fűtő 
háztartások pedig szén-mo-
noxid-riasztót kaptak a fűtési 
szezon elején.

Szociális indokok alap-
ján térítésmentesen nyújt 
nappali klub jellegű el-
látást az időseknek, és 
ünnepnapokon is biztosít 
meleg ételt az igénylők-
nek a Segítő Kéz Kispes-
ti Gondozó Szolgálat. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja a GPS-ala-
pú ellátásnál a jövedelem egy százaléka, és a kispesti idő-
sek speciális élethelyzetekben további kedvezményeket is 
kaphatnak: a személyi gondozásban részesülők és a 90 év 
felettiek számára az önkormányzat térítésmentesen bizto-
sítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nem ingye-
nes ellátásokért pedig a 90 év felettieknek egy jövedelmi 
kategóriával alacsonyabb térítési díjat kell fizetniük – tud-
tuk meg Balázs Piroska intézményvezetőtől. A szociális 
ügyekért felelős alpolgármester, Vinczek György tájékoz-

tatása szerint a Kispesten élők 25 százaléka időskorú, így 
14-15 ezerre tehető azoknak a száma, akik igénybe vehetik 
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, az étkezést 
és a nappali foglalkoztatást. Érdekes módon a Kertvárosban 
lakók közül viszonylag kevesen élnek az időseknek biztosí-
tott lehetőségekkel, pedig a kerületben nagyon odafigyelnek 
arra, hogy szolgáltatásokért fizetendő árak összhangban le-
gyenek az igénylők anyagi helyzetével, és egyetlen rászoruló 
se maradjon ki a szolgáltatásból magas térítési díj miatt. Az 
idén alakult Kispesti Idősügyi Tanács fórumain az idősek 
számára fontos programokról, fejlesztésekről lehet beszélni, 
s a tanács azért dolgozik, hogy a feladatokat minél hatéko-
nyabban lehessen megvalósítani. A várható fejlesztések kö-
zött kiemelt helyet kapott egy új gondozóház építése 2022 
végéig, a jelzőrendszeres hálózat bővítése, kényelmi szolgál-
tatások – például házhoz menő fodrászat, pedikűr, manikűr, 
masszázs – biztosítása, és továbbra is lesznek ingyenes tan-
folyamok szépkorúaknak.

Folyamatos fejlesztésekkel, színes 
programokkal segíti az ellátottak 
és gondozottak napi életvitelének 
könnyítését a Segítő Kéz Kispesti 
Gondozó Szolgálat, amely szoci-
ális indokok alapján térítésmen-
tesen nyújt nappali klub jellegű 
ellátást az időseknek.

Ingyenes nappali ellátás 
kispesti időseknek
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Látványos fejlesztések
az önkormányzati sporttelepen

Kispest képviselő-tes-
tülete márciusi ülésén 
fogadta el a Magyar 
Labdarúgó Szövetség-
gel kötendő együttmű-
ködési megállapodást 
műfüves labdarúgópá-
lya létesítésére. Ennek 

értelmében – az MLSZ-szel történt egyeztetések alapján – a 
KAC-pályán a jelenlegi füves futballpálya helyett nagymé-
retű, világítással ellátott, műfüves pályát építenek, továbbá 
felújítják a meglévő négy öltözőt és újabb kettőt építenek. 
Ezen kívül az önkormányzat saját beruházásban, 60 millió 
forintból ötsávos, rekortánnal borított, világítható futókört 
is kialakít. Kertész Csaba alpolgármester érdeklődésünkre 

elmondta, a rövidesen befejeződő beruházás bruttó költsége 
200 millió forint. A pálya építéséről és az öltözők felújításá-
ról az MLSZ gondoskodik az önkormányzat javára, az ön-
kormányzatnak pedig a teljes beruházási költség 10 százalé-
kának megfelelő, bruttó 20 millió forint támogatási összeget 
kellett biztosítania. Az együttműködési megállapodás az 
üzembe helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra 
jön létre, addig az önkormányzat az MLSZ-szel közösen 
használja majd a pályát és az öltözőket. Ez azt jelenti, hogy 
az MLSZ bérleti díj ellenében, havi 44 órában tart igényt a 
pályára, a fennmaradó időben az önkormányzat rendelkezik 
a használatról. Kertész Csaba hangsúlyozta, az önkormány-
zat továbbra is ingyenesen biztosítja a kispestieknek a sport-
létesítmény tömegsportra való használatát.

A korábbi füves futballpálya helyén 
nagyméretű, műfüves pályát, vala-
mint ötsávos, szintén világítással el-
látott futókört építenek, és a meglé-
vő négy öltöző felújítása mellett két 
újat is kialakítanak a Katona József 
utcai Önkormányzati Sporttelepen.

  

Kezdődhet az új Bozsik
Stadion építése

Pontosan öt évvel ez-
előtt hangzott el a 
Bozsik Stadion újjáépí-
tésére vonatkozó első 
kormányzati ígéret, a 
kivitelezésre kiírt köz-
beszerzést azonban az 
elmúlt években folya-
matosan módosította 
az ajánlatkérő Nemzeti 
Sportközpontok. Az 
indoklás szerint „a ren-

delkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel”, vagyis az eredetileg tervezett 5 
milliárd forintból nem lehetett volna megvalósítani a fejlesz-
tést. Az 1938-ban épített legendás stadiontól szeptember 22-
én gálamérkőzésen köszönhettek el a szurkolók, és október 
elején a kivitelezés előkészítése is elmozdult a holtpontról: 
a Közbeszerzési Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció 
szerint a Bozsik Stadion építési munkálataira kiírt tendert 

11,7 milliárd forintért, közös ajánlattevőként a Pharos ’95 
Sportpályaépítő Kft. és a West Hungária Bau Kft. nyerte 
el, alvállalkozóként a ZÁÉV Építőipari Zrt.-t jelölték meg. 
Az állami forrásból megvalósuló építkezéshez a Budapest 
Honvédnak csupán a költségvetésben eredetileg nem sze-
replő tételek, például gépek, traktorok beszerzéséhez kell 
30 százalékos önrész biztosításával hozzájárulnia. George F. 
Hemingway, a futballklub tulajdonosának reményei szerint 
a régi létesítmény bontásával még az idén elkezdődhetnek 
a munkálatok, és a 2020/21-es bajnokságot már az új aré-
nában kezdheti meg a Budapest Honvéd labdarúgócsapata. 
Az új stadion átadásáig a futballisták a dél-pesti utánpótlás-
centrum pályáin készülhetnek a mérkőzésekre, amelyeket 
az MTK Hidegkuti Nándor Stadionjában játszanak. Az új 
Bozsik Stadion UEFA 4-es, azaz legmagasabb kategóriás 
aréna lesz, és legalább 8000 nézőt fogadhat be. A fedett lelá-
tóval rendelkező létesítményben, valamint a háromemeletes 
főépületben szociális, illetve szolgáltató egységek is helyet 
kapnak, a vendégszurkolók bejutását pedig a vasúti pálya fö-
lött átívelő acélszerkezeten keresztül oldják meg.

A Közbeszerzési Hatóság tájékoz-
tatása szerint sikeres volt a Buda-
pest Honvéd FC új létesítményére 
kiírt közbeszerzési eljárás, így a 
Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. és 
a West Hungária Bau Kft. építheti 
fel a klub új stadionját.
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A mintegy 1,6 hektáros 
zöldterületen – amelyet 
északról aprótelkes lakó-
terület, nyugatról a Fővá-
rosi Kézműipari Vállalat 
raktárainak, kisebb csar-
nokainak helyt adó mun-
kahelyi övezet, délről pe-

dig a Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum határol – kiadós 
esőzések után megálló csapadékvíz komoly kellemetlensé-
geket okoz a környéken élőknek. A Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodája megbízta 
az Energostat Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t az érintett te-
rületen időszakosan megjelenő felszíni vizek eredetének és 
vízgyűjtő területének meghatározásával, és a szakvélemény 
alátámasztotta a lakossági észrevételeket a terület csapadék-
víz-helyzetével kapcsolatban. Az eleve magas talajvízszint 
miatt jelentősebb csapadék már nem tud elszivárogni, és a 
felszíni mélyponton, a vizsgált – 169168, 169145/1 és 169170 
hrsz. – ingatlanok területén gyűlik össze. Az érintett terület-

től északkeletre lévő városrész csapadékvizeit többek között 
a Temesvári utca és a keresztező utcák metszéspontjaiban 
lévő víznyelőkön keresztül vezetik el, ám nagyobb intenzi-
tású esőzések esetén a víz átbukhat ezeken a víznyelőkön, és 
tovább folyik a problémás részre, növelve a vízmennyiséget. 
A csapadék korábban átfolyt a kertészet – a jelenlegi után-
pótláscentrum – területére, és ott elszikkadt vagy átszivár-
gott a Gyáli-patak mellékágába. A sportpályák építése során 
azonban a területet fél–egy méterrel feltöltötték, és a térszint 
megemelése a kérdéses ingatlanokra szorította a csapadékvi-
zeket: a tágabb környezet vízelvezetési mélyvonala a sport-
centrum területén, az északi kerítés mentén található. Az 
Energostat szakértőinek javaslata szerint ezen a vonalon, a 
sportpálya területén vagy a 169170 hrsz.-ú szalagtelken kell 
építeni egy vízelvezető létesítményt – célszerűen nyílt árkot 
–, amely a Gyáli-patak mellékágába vezeti a vizeket. Az ön-
kormányzat a szakvélemény alapján, a tervezési és engedé-
lyezési fázisokat követően, saját beruházásban megvalósítja 
azt a műtárgyat, amely alkalmas a csapadékvíz bevezetésére 
a közeli patakba.

Újonnan építendő nyílt árokban 
vezetik majd a közeli Gyáli-patak 
mellékágába a Dél-pesti Utánpót-
lás-nevelési Centrumot északról 
határoló területen összegyűlő 
csapadékvizet, amely nagyobb 
esőzéseket követően jelentős 
problémát okoz az itt élőknek.

Új árokban vezetik el
a felszíni csapadékvizet

9

Elkészült a dél-pesti
utánpótláscentrum

Az eredeti tervek-
hez képest jelen-
tős csúszással, no-
vember közepére 
elkészült a Dél-pesti 
Utánpótlás-nevelési 
Centrum: a nemzet-
gazdasági szempont-
ból kiemelt jelentő-
ségű beruházásban 
nyolc futballpályát 
építettek a fővárosi 
tulajdonú, 16,5 hek-

táros területen, a Főkert Zrt. egykori kertvárosi telephelyén. George 
F. Hemingway, a Budapest Honvéd tulajdonosa szerint a létesít-
mény világszínvonalú feltételeket biztosít majd a Magyar Futball 
Akadémia növendékeinek, akik a 2007-es alapítás óta kiemelkedő-

en szerepelnek a hazai mezőnyben. A sportközpont építésére kiírt 
közbeszerzést 2017 márciusában nyerte meg a stadionépítésben 
tapasztalatokkal rendelkező Pharos ’95 Kft. és az energetikával 
foglalkozó Wire-Vill Kft. A 4,2 milliárd forintból megépült léte-
sítményben hét szabványméretű focipálya – két élőfüves világítás-
sal, két műfüves világítással, három élőfüves világítás nélkül – és 
egy világítással ellátott műfüves edzőpálya kapott helyet, s csak a 
házaktól távolabb lévő centerpályákon lesz világítás. A 3300 négy-
zetméter alapterületű oktatási épület földszintjén tantermeket, 
konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégi-
umot, irodákat és további öltözőket alakítottak ki, a konditermet a 
legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. A főbejárat közelében több 
mint száz gépkocsinak, öt busznak és 45 kerékpárnak helyet bizto-
sító parkolót, valamint új gyalogos-átkelőhelyet építettek. A beruhá-
zás részeként a kerítésen kívül kialakított, több mint egy kilométer 
hosszú futókört a környéken élők is szabadon használhatják majd.

Befejeződött a Dél-pesti Után-
pótlás-nevelési Centrum építé-
se: a Bozsik Stadion bontásával 
párhuzamosan a Budapest 
Honvéd FC beköltözhet az új 
létesítménybe, amely a Magyar 
Futball Akadémia fiataljai mel-
lett a felnőtt labdarúgók felké-
szülésére is szolgál majd az új 
stadion átadásáig.
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Aktuálissá vált 
a Kerület Építési 
Szabályzatának 
(KÉSZ) meg-
újítása. Ennek 
a munkának az 
előkészítése során 
több lakossági fó-

rumot tartott  Kispest önkormányzata Berencz Ilona főépí-
tész vezetésével. A fórumon megállapodtunk abban, hogy az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában (ITS) a Kertváros terület-
fejlesztésével kapcsolatban leírtakat a KÉSZ előkészületi 
munkálatai során fel lehet használni. A Kertvárosra vonat-
kozó leglényegesebb részek ezekben a dokumentumokban 
a városrész építési területi besorolására vonatkoznak. Ki-
emeltük, hogy továbbra is ragaszkodunk ahhoz, azaz a fej-
lesztésre szolgáló területeken változó intenzitással beépített 
lakóházak létesítését javasoljuk – tájékoztatta lapunkat dr. 

Halász Géza. A KKKE elnöke elmondta, hogy az egyesület 
közgyűlésén jelenlévők a Kertváros területét ellenőrző térfi-
gyelő kamerarendszer megvalósítására voksoltak a 2019-
es közösségi költségvetésben a Kertvárosra eső hatmillió 
forintból. A Vinczek György önkormányzati képviselő ál-
tal tartott lakossági fórumon szóba került javaslatok közül 
más források felhasználásával megvalósulhat a közvilágítás 
kialakítása a Zombor utca–Méta utca sarok közelében; a 
Dél-pesti Utánpótlás-nevelési Centrum környezetének par-
kosítása, rendbetétele a kivágott fák ellenértékeként a beru-
házó által kifizetett 20 millió forintból; a Temesvár utcai vas-
úti átkelő korszerűsítése az épülő kerékpárút biztonságossá 
tétele miatt fővárosi finanszírozásból; közterületi illemhe-
lyiség létesítése a Háromszék utcai játszótéren a közösségi 
ház felújításához kapcsolódóan; valamint – ugyancsak ön-
kormányzati beruházásban – vízelvezető árok létesítése az 
utánpótlásközpontot határoló területen, a Maros köz tájékán.

A Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület az elmúlt hónapokban is kiemelt 
figyelmet szentelt a lakossági érdekvé-
delemnek és a kertvárosi közösségi lét 
erősítésének. A KKKE és az önkormány-
zat továbbra is eredményesen működik 
együtt a kertvárosi lakosság érdekében.

Sikeres együttműködés
az érdekvédelemben
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Közösségépítő kertvárosi 
programok

Idén harmadik alkalom-
mal rendezte meg az 
egyesület a Kertvárosi 
Jótékonysági Futást, 
amelynek célja a rászo-
ruló kispesti családok 
és gyermekek megsegí-
tése. A futók gyermek-

játékokkal, ruhákkal, tartós élelmiszerekkel, tisztító- és 
tisztálkodószerekkel nevezhettek, az összegyűlt adományok 
szétosztásában a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum 
nyújtott segítséget. Évről évre népszerűbb a Közös kertmo-
zizás a Kertvárosban című programunk is, a közös mozizás 
teremtette együttlétet a résztvevők már piknikezéssel is ösz-
szekapcsolják a Háromszék utcai játszótéren. A szeptember 
elején rendezett hagyományos születésnapi grillpartin kü-
lönböző grillezett húsokkal vendégeltük meg a résztvevőket, 
s a program változatlan népszerűsége igazolja azt, hogy a 
résztvevők elkötelezett tagjai, barátai egyesületünknek – 

mondta el érdeklődésünkre dr. Halász Géza, a KKKE el-
nöke. November 17-én „Márton-napi ludasságok” címmel 
tartottak családi programot, amelyen a felnőttek libazsíros 
kenyér, libatöpörtyű és újbor, pálinka fogyasztásával, a 
gyerekek lampionos felvonulással ünnepeltek. Halász Géza 
felhívta a figyelmet arra, hogy legközelebb december 15-én 
10–12 óra között rendeznek adománygyűjtést a kispesti csa-
ládsegítő számára: ilyenkor szaloncukor és különböző édes-
ségek, gyermekjátékok és ruhák kerülnek a hagyományos 
adományok közé. December 23-án délelőtt a gyerekekkel 
közösen díszítik fel a játszótér közepén álló fenyőfát, míg a 
hagyományos óévbúcsúztatót december 30-án 19 órától tart-
ják a Háromszék utcai játszótéren és a közösségi házban. Az 
egyesület rendezvényein, klubprogramjain mindenki részt 
vehet, nem szükséges, hogy egyesületi tag legyen, csak a 
részvételi szándékot kell jelezni a programszervezőnél. Aki 
úgy érzi, hogy a KKKE tagja kíván lenni, azt szívesen vár-
ják körükben. Jelentkezni lehet a 06-30-942-7109 es telefon-
számon vagy a drhalasz.geza@upcmail.hu emailcímen.

Idén is számos tartalmas és izgal-
mas közösségépítő eseménnyel 
várta és várja az érdeklődőket a 
Kispest Kertvárosi Közösség Egye-
sület.

  

Sikeres együttműködés
az érdekvédelemben
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Hagyományos Kispest, Felső-Kispest és a Kertváros családi há-
zas övezeteiben házanként négy darab, az FKF Zrt. emblémájával 
ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosít az önkormányzat. A 
Zöldprogram Iroda azt kéri, hogy az FKF-emblémás lombgyűjtő 
zsákokat a kommunális hulladékgyűjtő mellé helyezzék, így azo-
kat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. folyamatosan elszállítja. A 
szállítás időpontjáról, illetve további zsákok beszerzéséről a szol-
gáltató ügyfélszolgálatán (tel.: 06-1-459-6700, email: fkfzrt@fkf.
hu), valamint az önkormányzat Zöldprogram Irodáján tájékozód-
hatnak. Zöldhulladékgyűjtő zsákokat a Közpark Kft. telephelyén is 

be lehet szerezni, a „Közpark” feliratú zsákokat a kft. munkatársai 
szállítják el. Kispest azon közterületein, ahol nagy lombkoronájú 
fasorok találhatóak, a korábbi évekhez hasonlóan az avargyűjtés-
hez lombgyűjtő ketreceket biztosít az önkormányzat, amelyek kihe-
lyezéséről és rendszeres ürítéséről a Közpark Kft. gondoskodik. A 
ketrecek kihelyezésével és ürítésével kapcsolatban a Közpark Kft. 
elérhetőségein tájékozódhatnak (1192 Bp., Bercsényi utca 18., tel.: 
06-1-347-0317, email: kozpark@kispest.hu). A lombgyűjtési akció-
val kapcsolatban észrevételt, javaslatot a zoldprogram@kispest.hu 
emailcímen vagy a 06-1-347-4528 telefonszámon tehet tenni. 

Az önkormányzat Zöldprogram Irodájának tájékoztatása szerint a 2018. évi lombgyűjtési akció időjárástól 
függően december közepéig tart.

Avargyűjtés és -szállítás
a kispesti közterületekről


