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A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Polgármesteri Hivatal részéről: 
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a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
vezetője 
a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi 
Csoport vezető j e 
a J egyzői Iroda Szervezési és Ügyviteli Csoport 
vezetője 

Adócsoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
Költségvetési Csoport vezetője 
Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
Közterül et-felügyelet vezetője 
környezetvédelmi ügyintéző 
Igazgatási Csoport vezetője 
Hatósági Csoport vezetője 

Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke 
Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 

A kerületben megválasztott országgyűlési képviselő: 
Kucsák László 

Meghívottak: 
Dr. Molnár Andor 

Dr. Kálmán Sándor 

Dr. Haintz Andrea 
Büki Péter 

Sáradiné Kálmán Judit 

Morassi László 

Győrffy László 

Szabó László 
Deézsi Tibor 

Pfeiffer Istvánné 

Budai Pál 

Szarvasi Ákos 

Dr. Gyetvai Tibor 

a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos
igazgatója 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 

orvos-igazgatója 
tisztiorvos 
a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 
Központ igazgatója 
a Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 
ügyvezető- helyettese 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ programigazgatója 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ általános igazgató- helyettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. általános 
vezérigazgató-hel y ettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelési 
igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki 
igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 



Karvalics József 

Gardi József 

Csepregi Péter 
Hancz Sándor 

Fülöp Tamás 

Králik Tibor 
Varga Péter 
Orosz Tibor 
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a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

közrendvédelmi osztályvezető 
a X. kerületi Tűzőrség vezetője 

polgári védelmi főhadnagy 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

a Budapest Airport Zrt. vállalati kapcsolatok 
igazgatóság munkatársa 
a BKV Zrt. csoportvezetője 
a MÁV Zrt. ingatlanhasznosítási szakértője 
a "WOLF" Polgárőrség elnöke 

Elnök: A képviselő-testület ülése 15 fővel határozatképes. A jegyzőkönyvet Strasser Éva 
vezeti. Az ülés lebonyolítását Korányiné Csősz Anna, Krajcsikné Bódi Hajnalka, Májné 
Szabó Ilona és Párnel Perenené segítik. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (15 igen(egyhangú 
szavazattalj elfogadja a közmeghallgatás napirendjét az elnöki köszöntőt követően, az 1-14. 
sorszámmalleadott felszólalási jegyek témakörei szerint. 

Elnök: Nagy tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket Bemuta~a a jelen lévő 
országgyűlési képviselőt, Kucsák Lászlót, a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársait, valamint a kerület intézményeinek képviselőit. 
Elmondja, hogy a kiosztott közmeghallgatás-füzet a képviselő-testület, a bizottságok és a 
hivatal 2011. évben eddig elvégzett munkájának értékelését tartalmazza. (Elektronikus 
formában elérhető és letölthető a www.kobanya.hu honlapon.) Tájékoztatja a jelenlévőket, 
hogy a közmeghallgatásról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, és amennyiben az elhangzott 
kérdések valamelyikére helyben nem tudnak válaszolni, írásban teszik ezt meg. 

Röviden ismerteti a választások óta eltelt idő alatt végzett munkát. A választások előtt 

megfogalmaztak egy általános célkitűzést, amely úgy hangzott, hogy munkájuk nyomán az 
elkövetkezendő években szeretnék Kőbányát egy biztonságosabb, tisztább, élhetőbb 

lakóhellyé tenni, ahol az itt élők megtalálják boldogulásukat, jól érzik magukat, otthonra 
lelnek, és büszkék lesznek erre a kerületre. Ennek érdekében különböző szakterületeken 
különböző vállalásokat tettek arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évek nagy problémái közül 
igyekeznek megoldani szinte mindent. Ezek közül bizony jó néhányat nem sikerült 
megoldani, bár számos lépést tettek ennek érdekében. 

Az egyik ilyen a Gyakorló utcai parkolási helyzet. Az elmúlt egy évben számottevő 
előrelépést nem sikerült elérni, bár számos tárgyalást folytattak a Fővárossal, a környező 
vállalatokkal, cégekkel, illetve elindult egy tervezési folyamat a Polgármesteri Hivatalban. 
Azonban mégis látják az előrelépést, hiszen a Főváros szakcége, a Parking Kft. komoly 
terveket készít. Bízik abban, ha egy esztendő alatt nem is, jövőre már eredményekről is 
szólhat. 
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A másik nagy kérdéskör a MÁV-teleppel kapcsola tos. Szinte a választásokat követően 
azonnal felvették a kapcsolatos a MÁV vezetésével, Szarvas Ferenc vezérigazgató úrral és 
munkatársaival. Az elmúlt hetekben zárták a tárgyalássorozatot A minisztériumban Fónai 
államtitkár úrhoz igyekeztek egy látogatásra, az ő közreműködését is kérve a MÁV-teleppel 
kapcsolatos komoly kérdéskör tisztázásában. Nem sikerült előrelépni, bár a folyamatnak apró 
lépései megtörténtek A MÁV -telep szabályozási terveit folyamatosan vizsgálják, főépítész 
asszony aktuális kérdésekről is tud szólni, hogy hol tartanak a mai napon. 

Komoly problémát jelent a reptéri zaj a kerületben. Ez ügyben is számos tárgyalást 
folytattak, államtitkári megkereséseket bonyolítottak. Az előrelépés lehetőségét a most 
módosításra kerülő jogszabályok alkalmazásában látják. Komoly erőket mozgatnak annak 
érdekében, hogy Kőbányán ez a probléma sokkal kevesebb embert érintsen, és kisebb 
mértékben, mint az elmúlt évek, évtizedek során. 

Úgy érzi, egy régóta húzódó nagy ügyben sikerült előrelépni, az Új Köztemető előtti 
körforgalom kiépítésének kérdésében. Ez a probléma is nagyon régóta feszíti nemcsak a 
kerületi polgárokat, hanern a területen átautózó, agglomerációból, más kerületből érkező 

polgárokat is. A tervező rnunka nyomán már ott tartanak, hogy elindult egy közrnűfejlesztés 
ebben az évben, amely lehetővé teszi, hogy a körforgalmat a Fővárosi Önkormányzat meg is 
építesse 2012-ben. A kerületi Önkormányzat pedig kiegészítő beruházást végez, a 
körforgalom rnellett kapcsolódó utakat, szerviz utakat, parkolókat fognak kiépíteni. Ez is több 
százmillió forintos beruházást jelent, illetve a most üzemelő virágbódék, elárusító helyek 
helyébe egy virágcsarnokot szeretnének építeni. Itt már a vállalkozók, virágosok bevonásával, 
közrernűködésével, az ő finanszírozás ukkal, vagy társfinanszírozásukkal 2012-ben szeretnék 
is megépíttetni. Bonyolult kérdés, nagyon sok szereplő tevékenységét kell összehangolni. Az 
ilyen munkákban rnindig benne van a csúszás lehetősége, de reményeik szerint ez 2012-ben 
elkészül, ha akkor nem, akkor egy-két hónappal később, de ennek már látják a lehetőségét, a 
végét. 

Ezek voltak a nagy ügyek, de tudna még rnondani minden városrészből olyan problémákat, 
amelyek régóta jelentkeznek megoldandó feladatként, de az elmúlt években az általa 
említetteket sorolták a megoldandó feladatok közé. Megemlít néhány területet, hogy hol, mit 
sikerült elérni az elmúlt esztendőben. A választások előtti különböző vizsgálatok azt rnutatták, 
hogy a kőbányai ernberek egyik legnagyobb problémája a biztonság, a közbiztonság 
kérdése. Ha azóta vizsgálják ezt a kérdést, akkor is arra a tapasztalásra jutnak, hogy ez 
valóban így van. Ezért az egyik kiemeit feladatuk, hogy a polgárok által rossznak ítélt 
közbiztonság helyzetén változtassanak. Ennek érdekében számos intézkedést tettek. Ezek 
közé tartozik talán az egyik legfontosabb eszköz, a térfigyelő- rendszer továbbfejlesztése, 
építése. Idén áprilisban a Gyakorló utcai lakótelepen sikerült egy olyan karnerarendszert 
kiépíteni, amelyet be is tudtak kötni a rendőrségi megfigyelő- központba. Már kézzelfogható 
tapasztalatok látszanak, sőt jelentős rnértékben csökkent a környéken a bűnesetek száma. A 
térfigyelő-rendszert tovább fogják építeni, fejleszteni. Újhegy és a Gyakorló utca után meg 
fog épülni a Kis-Pongrác lakótelepen, és terveik szerint az Üllői út környékén is. 
Természetesen az irreális célkitűzés lenne, hogy rövid időn belül Kőbánya rninden utcáját 
felügyelje egy ilyen rendszer. Itt egy kicsit nehezebb a helyzet, rnint a belvárosi utcákon, ahol 
viszonylag egyenes, hosszú útszakaszokat lehet megfigyelni a kamerával. Kőbánya 

szerencsére a zöld, ligetes, parkos kerületek közé tartozik, de ez nehezíti a térfigyelő 

rendszerek telepítését. 
Felsorol még pár intézkedést, melyeket a közbiztonság javítása érdekében tettek: körzeti 
megbízotti irodákat, nyitnak, telepítenek, újítanak fel, utoljára az Újhegyi lakótelepen 
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alakítottak ki egy új, korszerű körzeti megbízotti irodát. Csatlakoztak a mezőőri szolgálathoz. 
Számos támogatást nyújtanak a rendőrségnek: albérleti hozzájárulás biztosítanak a 
rendőröknek, a jó munkát végzők részére jutalomkeretet, eszközfejlesztésre keretet. Ha 
kerületi cégek támogatni kívánják- és volt már erre példa- a rendőrséget, az Önkormányzat 
közreműködik abban, hogy a támogatást átvehessék. Tehát számos módon igyekeznek a 
technikai feltételeket javítani, hogy a rendőrök minél hatékonyabb munkát tudjanak végezni. 

Szólni kíván a közlekedésbiztonság kérdéséről is, hiszen ez is hozzátartozik a 
biztonságérzetükhöz, akár jelzőlámpák, gyalogosátkelők, sebességcsillapító küszöbök, 
sarkantyúk építéséről van szó. Például a Keresztúri útnál aKabai utca- Nemes utca- Paprika 
utca környékén építettek ki ebben az évben egy olyan övezetet, amely csillapított sebességű. 
Említhetné a kerékpárutakat is, hiszen azok is a közlekedésbiztonságot szolgálják. Amellett, 
hogy folyamatosan karbantartják a kerékpárutak burkolatát, illetve a kerékpárutat jelző 
különböző jeleket, táblákat, az elmúlt hetekben épült ki az Örs vezér tértől egészen az Ónodi 
utcáig egy nagyon szép kerékpárút. Ezt a munkát a Fővárosi Önkormányzat végezte el, a 
kerületi önkormányzat javaslata, közreműködése, szakmai szervezetek bevonása mellett. 

Méréseik szerint nagyon komoly problémát jelent Kőbányán a környezet állapota. Bízik 
abban, ha ma mérnék, akkor ez már nem az elsők között szerepelne, hanem egy kicsit hátrébb. 
Úgy ítélik meg, hogy az elmúlt évben sikerült jelentős előrelépést tenni ezen a területen. 
Nemcsak a kerület vezetése ítélte meg így, külső zsűrije is volt mindennek, hiszen indultak a 
Virágos Magyarországért pályázaton, amelyen elnyerték Budapest Főváros díját a budapesti 
kerületek közül. Szeretné megköszönni munkatársainak a végzett munkát. Ú gy ítéli meg, 
hogy nemcsak virágosabb lett a kerület, hanem tisztább is. Ma már egyáltalán nem jellemző -
ami évekig problémaként jelentkezett- az el nem szállított nyesedék, lomb, faág stb. Most is 
van, hiszen ősszel nem lehet egyszerre mindenhonnan elszállítani, de folyamatosan dolgoznak 
a KÖKERT Kőbányai Non-porfit Közhasznú Kft. munkatársai. Először kihúzzák a parkból az 
aszfaltra, ahol hagyják kicsit szikkadni, majd elszállítják. Ez egy technológiai megoldás. Úgy 
véli, nagyon nehéz lenne teli szemeteseket találni Kőbányán, ahonnan ne szállítanák el akár 
hetekig. Volt olyan időszak, amikor októbertől egészen tavaszig nem ürítették ki a közterületi 
szemeteseket, amiért a Kőbányai Önkormányzat felel. 

Különböző mozgalmakat indítottak, ilyen a közösségi kertmozgalom, a komposztálási 
mozgalom, illetve a tiszta udvar, rendes ház mozgalom, melyek keretében számtalan családi
vagy panelház kap elismerő címet, táblát. A színes város programban felújították Újhegyerr a 
falfelületeket, mellyel szerették volna a szürke betont egy kicsit vidámabbá tenni, 
otthonosabbá tenni az ott élők számára. 

Igen sok takarítási akciót szerveztek, melyben nagyon sokan dolgoztak a kerületi polgárok 
közül. Megköszöni mindenkinek a részvételt. Úgy gondolja, ezen a területen csak közös 
munkával, összefogással, odafigyeléssel lehet eredményt elérni. Mindenkinek rendet kell 
tartani a maga háza, portája előtt. Ez nemcsak önként vállalt feladat lehet, hanem 
kötelezettség is. Sokan meg is teszik ezt, akik nem, azokat a jövőben arra bíztatják majd, hogy 
tegyék meg, igyekeznek dicsérettel motiválni. Ha ez nem megy, akkor a rendelkezésükre álló 
eszközökkel - esetleg szabálysértési bírság kiszabásával is - próbálnak eredményt elérni. 
Bíznak abban, hogy ilyen esetre csak ritkán kerül majd sor, és mindenki szívesen vállal részt a 
közösség érdekében nemcsak azzal, hogy takarít, hanem akár azzal, hogy nem szemeteL 
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Az egészségügy területéről említ egy-két dolgot, ami ezt az évet jellemezte. Soha nem látott 
mértékben fordítanak forrást arra, hogy a rendelők megújuljanak Tudják, hogy ez még nem a 
teljes megoldást jelenti, de ha végignézik a kerület rendelőit, akkor látják, hogy az őszi 
időszakban mindenhol lázas munka folyik. Az újhegyi rendelőben például, már kicserélték a 
nyílászárókat, és folynak a belső felújítási munkák is. Nem lesz teljes körű a felújítás, mert 
nem lesz rá elég forrás, de a legégetőbb feladatokat elvégzik. Hasonló munkákat végeznek 
számos más kerületi rendelőben is. Egy rendelőt, a Salgótarjáni útit felújítanak teljes körűen, 
régi adóssága ez a mindenkori önkormányzatnak A felújításorr túl ki is bővítik, mert a 
védőnők eddig méltatlan körülmények között voltak elhelyezve. 

Nem beruházás, más típusú segítség, amiről beszélni kíván. Eddig az önkormányzat nem 
tudott segíteni azokon, akik valamilyen gyógyászati segédeszközre szorulnak. 25 OOO OOO Ft
ot különítettek el erre a célra. Megalkották azt a rendeletet, amely alapján ez a támogatás 
biztosítható a kerületi polgároknak Ebben az évben egy alkalommal, 2012-től pedig többszöri 
meghirdetéssei biztosítják a támogatást a kerületben élő rászorulóknak. 

Elkezdték készíteni Kőbánya egészségtérképét, sajnos, a közbeszerzést elnyerő cég nem 
megfelelő minőségben teljesített, ezért pluszfeladatra, korrigálásra kérték. Mindenféleképpen 
meg fogják alkotni Kőbánya egészségtervét az egészségtérkép nyomán, és továbbfejlesztik 
azt a prevenciós tevékenységet, ami már most is él a kerületben. Ennek számos elemét tudná 
kiemelni: a megelőző tevékenység a legfontosabb, mozgás, sport, egészségmegőrzés, de akár 
ide lehet sorolni a védőoltásokat is. Az Önkormányzat ebben az esztendőben és a jövőben is 
meg kívánja adni azt a támogatást a kőbányai fiataloknak, hogy 13 éves korában mindenki 
kapja meg a HPV elleni védőoltást, amely 90 OOO Ft-ba kerül. Kőbányán a 13 éveseknek 
5 OOO Ft-ot kell ezért fizetni. Amennyiben rendszeres szociális támogatásban részesülnek, 
akkor nem kell fizetniük egyetlen fillért sem, és megkapják a 90 OOO Ft-os oltást, amellyel 
olyan betegséget lehet megelőzni, mint a lányok esetében a méhnyakrák. Ezt például nagyon 
komoly prevenciós tevékenységnek tartják. Ennek a programnak a fenntartása évente 30-40 
millió forintot igényel. 

Fontos szólni a közmunka szerepéről is. A Kőbányai Önkormányzat a legnagyobb közcélú 
foglalkoztató nemcsak a F ővárosban, hanem az országban is. Az önkormányzat a 
parkfenntartásban csak közcélú foglalkoztatottakat alkalmaz. Nem adják vállalkozásba, csak 
egy-egy speciális tevékenységre, mint permetezésre, a fák magassági gallyazására, amelyet 
nem célszerű nekik elvégezni. A közmunkások nem túl magas bérért, és sokszor rossz 
körülmények között, akár napi négy órás foglalkoztatásban dolgoznak. Ezen a fórumon is 
szeretné őket megdicsérni, és megköszönni a munkájukat. Úgy véli, nagyon sokat fejlődtek 
ezen a területen, és folyamatosan egyre több embert tudnak bekapcsolni ebbe a 
munkavégzésbe. Ez azért is fontos, mert egyébként a szociális ellátásban sem vehetnének 
részt adott esetben. Tehát ezzel azt a lehetőséget is biztosítják számukra, hogy az átmeneti 
munkavégzés után aszociális ellátórendszerben is bennmaradjanak 

Nem kívánja felsorolni a szociális támogatások sokaságát, de tudniuk kell, hogy 700-800 
millió forintot költenek erre a célra évente. Mindig igyekeznek a feltételrendszert úgy 
igazítani, hogy kicsit kedvezőbb legyen a jogszabályban meghatározottnáL Például a 
lakásfenntartási támogatás jogosultsági összeghatárát jelentős mértékben, most már 85 500 Ft
ra emelték. Érzik, hogy egyre többeknek jelent gondot a lakásrezsi kifizetése. A támogatási 
összeg nyilván nem alkalmas arra, hogy a teljes rezsit kifizessék, de mindenképpen alkalmas a 
terhek enyhítésére. Főként az idős, alacsony jövedelmű emberek problémája ez a 
munkanélküliek mellett. 
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Az idős embereken számos módon igyekeznek segíteni, és indítanak olyan programokat, 
amelyek más kerületekre nem jellemzők. Ilyen például az idősüdültetés, már a balatonlellei 
nyári táborukban is üdültek idősebbek, akik nagyon örültek ennek a lehetőségnek. 
Fontosnak tartja az olyan programokat, mint a mai "senior ki mit tud", amely kiváló lehetőség 
arra, hogy megmutassa mindenki az idősebb korosztályból is, hogy mire képes. Köszönet a 
szervezőknek és a fellépőknek Ú gy érzi, a mentális egészségfenntartásra nagy szükség van. 
Tárgyi fejlesztéseket is végrehajtottak A Szivárvány Gondozóházban beépült a tetőtér, így 
az átmeneti gondozóházat, ami nagyon rossz feltételeket biztosított, ki tudták váltani egy 
korszerű, modern tetőtéri beépítésre. A Hárslevelű Idősklubban jelentős felújítást hajtottak 
végre, így már két korszerű, felújított idősklubjuk van. A többinél is el fogják végezni ezt a 
munkát. 

Pár mondatot szól a fiatal korosztályról, az iskolákról, oktatásról, családtámogatásról, az 
ott elért eredményekről. Példa nélkülinek tartja, hogy egy nagycsaládos kártyarendszert 
működtet az önkormányzat. Közel 500 gyermek részesülhet már azon kedvezményekben, 
amelyek a nagycsaládos kártyához kapcsolódnak: kedvezőbb igénybevétele a művelődési 
házak programjainak, vagy tagdíj kedvezmény az önkormányzat által támogatott 
sportegyesületekben, és még nagyon sok kedvezményt sorolhatnak, melyek körét bővíteni 
szeretnék. Az oktatásban a Kőbányai Önkormányzat az állami normatíván túl nagyon sok 
módon pótolja a központból kapott forrást akár erdei iskola, nyári tábor támogatásávaL 
Kőbányán minden felső tagozatos gyermek heti öt órában tanulhat idegen nyelvet. Példa 
nélküli logopédiai, iskolapszicbológusi, fejlesztőpedagógusi hálózatot építettek ki. Ú gy 
véli, ennek is köszönhető az, hogy az országos kompetencia felmérés eredményei azt 
mutatják, bár Kőbánya szociológiai összetétele vélhetőerr nem a főváros első harmadát 
jelentené, de az iskolákban a diákok által nyújtott teljesítmény alapján a középső harmadban 
vannak. Ezt a támogatást - amíg médjukban áll, és az önkormányzat feladat-ellátási 
rendszerébe tartozik a közoktatás, vagy azon túl is, ha változik, minden igyekezetük azon lesz, 
hogy itt tartsák - meg fogják adni az itt tanuló gyermekeknek, mert a kitörésnek, a 
boldogulásnak ez ad esélyt, mint ahogy az ad esélyt ezen túl még az egészségmegőrzésben, 
amit a sportra szánnak. Hiszen példa nélküli az a sporttámogatási rendszer is, amit a 
Kőbányai Önkormányzat működtet. Ebben helye és szerepe van az utánpótlás-, diák- és 
tömegsportnak Helye és szerepe van az élsportnak is, hiszen a jövőképet is mutatni kell a 
fiataloknak, gyerekeknek A jó példamindig motivál, előrevisz. Ide tartozik az önkormányzat 
által működtetett tanuszoda-rendszer is: négy tanuszoda talán a Főváros egyetlen 
kerületében sem működik. Ezek mind jelentős kiadást vonnak maguk után. Egy 
uszodarendszer működtetése körülbelül évi 200 millió forintba kerül, míg a bevételi oldalon 
ennek töredékét tudják felmutatni. Tehát amikor arról beszélnek, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat forrásai merre, milyen irányba mennek, akkor mindig tartsák szem előtt, hogy 
milyen támogatási rendszert építettek ki. 

Említhetné az idei esztendő fejlesztési pontjait is. Nagyon kedves számára az az Ovi-foci 
pálya, ami megépült a Zsivaj Óvodában, mivel nincs tornaszobája. Terveik szerint a 
következő évben további ll kőbányai óvodában építenek műfüves kis ovi-foci pályát, ami 
nemcsak focizásra, hanem egyéb sportok művelésére is alkalmas. A Halom utcában idén 
második alkalommal építettek jégpályát Idén több idő állt rendelkezésre, így szebb is lett, ma 
már fedett, sátor alatt üzemel, fehér palánk veszi körül, komfortosabb az öltöző, és 
korcsolyabérlési lehetőség is van. Szeretnének majd egy végleges, állandó jégpályát is, amíg 
ez nem sikerül, az ideiglenes jégpálya üzemel március 15-éig. 
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Egyéb módon is igyekeznek a választási programot teljesíteni. Megfogalmazták azt is, hogy a 
kerület több pontján ingyenes Internet-hozzáférést biztosítanak a fiataloknak. Az első 
állomás a Szent László téren, a Polgármesteri Hivatal környékén valósul meg. Akik a parkban 
üldögélnek, tudnak majd az utcán is ingyenesen internetezni, és ezt a hálózatot tovább fogják 
építeni, fejleszteni Kőbányán. 

Úgy véli, ezek nagyon-nagyon fontos apró pontok, de Kőbányát ez mind élhetőbbé, 
kedvesebbé, elfogadottabbá teszi az elkövetkezendő évek során. 

Beszámol egy-két nagy fejlesztésről, amely nem feltétlenül kötődik az önkormányzathoz, de 
mindenképpen kell hozzá a munkájuk, hogy ezek megvalósulhassanak Az egyik ilyen, hogy a 
BOSCH egy kofatásfejlesztési központot épít a Gyömrői úton. Hosszú ideig húzódott ennek 
a tervezési folyamata. Jegyző úrnak nyáron sikerült jelentős lépést tenni az ügyben az 
építéshatósági eljárás keretében. Lerakták az alapkövét, a Bosch 2013-ra épít egy korszerű, új 
épületet, a hatszázadik magyar mérnököt alkalmazva. Utána további fejlesztéseket tervez 
egészen 2015-ig. 

Megemlítheti az Árkád bevásárló központot is. Véleménye szerint ezekre is szükség van 
bizonyos pontokon. Az Árkád tipikusan egy olyan közlekedési csomópontban van, ahol 
naponta többszázezer ember fordul meg. Olyan korszerű bevásárlási lehetőséget biztosít, 
amelyre szükség van a mindennapokban. Az Árkád bővülni fog. A bővítés során 
Magyarország legnagyobb bevásárló központjává válik. Az önkormányzat és a lakók is 
kérték, hogy ez egy barátságos épületrész legyen. Olyan épület lesz, amelynek az oldalfalába 
növényszigeteket telepítenek, tehát a Gyakorló utcai panelépületben lakók egy kis kertet 
fognak majd látni. Természetesen az Árkád a fejlesztés fejében sokmindent vállalt, például, 
hogy 200 autó éjszakánként nagyon kedvezményes áron az ő zárt, belső garázsában parkolhat. 
Az Árkád olyan partner, amellyel jó együttműködni. 

A Liget térre egy pályázatot készítettek és adtak be a BKV -val, a MÁV -val, a Fővárosi 
Önkormányzattal közösen, egyelőre tervkészítésre. Szeretnének egy olyan tervet megalkotni a 
Liget térre, ami közlekedési helyzetében és minden egyébben korszerűbb központi teret 
varázsol Kőbányára. Egyelőre magára a terveztetésre pályáznak Tudják, hogy áldatlan 
állapotok uralkodnak a téren, és folyamatos tárgyalásban vannak a BKV -val, hogy ez 
megváltozzon. 

A Liget térnél maradva, a Korponai utcánál nyílt egy kis piac. Tudják, hogy Kőbányán 
ebben a városrészben nagy szükség lenne egy korszerű piacra. Odáig jutottak, hogy megnyílt 
ez a kis piac, ami véleménye szerint alkalmas a környéken élők igényeinek kielégítésére. 
Ráadásul olyan közösségi ponttá kezd alakulni, amelyre azt gondolja, nagyon nagy szükség 
van. Például tartottak már ott Márton napi vigadalmat, de a piac üzemeltetője Kőbánya 
asztalát is megterítette, amikor egy szombaton az árusok összeadták az alapanyagot, és 
gulyást főztek a piacra látogatóknak Ez más típusú, kisebb fejlesztés, de azt gondolja, régi 
igényt elégít ki. A piac megvalósításába bevonták a magyarországi vállalkozókat és 
őstermelőket. 

Kiemel egy-két önkormányzati beruházást. Nagyon sok felújítási, karbantartási programot 
indítottak az orvosi rendelökön túl is. Ilyen például a Széchenyi Általános Iskola 
tornatermének felújítása, amely nagyon régen váratott magára. Megterveztették a Kada 
utcai Általános Iskola tornacsarnokát is, ezen a héten megkapták az építési engedélyt is. A 
forrást kell előteremteni, hogy meg is tudják építeni ezt a korszerű tornatermet, illetve az 
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iskolát megfelelő mértékben bővíteni tudják. Nagyon rossz állapotban vannak az intézményi 
vizesblokkok. Beindítottak egy programot ezek felújítására. Megújult például az Újhegyi 
lakótelepen a Piros Óvodában, de említheti a Kincskeresők Óvodát vagy a Mádi utcát, ahol 
szintén megújult a vizesblokk. Utóbbinál nemcsak a vizesblokk újul meg, hanem építenek egy 
tornaszobát is az épület mellé, mert eddig ennek az óvodának nem volt, és belül nem lehet 
kialakítani. Sőt, ennek az óvodának egy korszerű, zöld tetőt is kialakítanak, így oldva meg a 
szigetelést. Ez lesz az első olyan középület Kőbányán, ami zöld tetőt kap. Több, mint l 00 
millió forint értékben elindult az intézményekben is egy korszerűsítési, karbantartási, 
felújítási program. 

Megtörtént a Polgármesteri Hivatal átszervezése is. A Hivatal irodáit jelentős mértékben 
átalakították annak érdekében, hogy hatékonyabb, gyorsabb munkavégzést tegyenek lehetövé. 
Márciustól a hivatal új irányítája dr. Szabó Krisztián jegyző, aki szakértelmével, nagy 
lendülettel fogott ahhoz a tevékenységhez, ami a megújítást jelenti. Intézmények terén is 
számos olyan ésszerűsítést hajtottak végre, ami megítélésük szerint költséghatékonyabbá, 
szervezettebbé, szakmailag is összehangoltabbá teszi a tevékenységet. Ilyen például a 
BÁRKA nevű intézmény létrehozása, vagyis a szociális ellátó intézményeiket -
családgondozó, gyermekjóléti szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, idősellátás egy bárkába 
ültették, és ezek most már mind egy intézményhez tartoznak. 
Említhetné a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot is, melynek ma már 
része a Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Szabadidő Központ, valamint a tervezett Újhegyi 
Kulturális Központ is, aminek a fejlesztése nagyon lassan halad, és ez kihat számos egyéb 
dologra. Örömmel osztja meg viszont a jelenlévőkkel, hogy a Fővárosi Önkormányzat tegnap 
átfaxolta azt a tulajdonosi hozzájárulást, amelynek nyomán tovább folytathatják a tervezést. 
Reméli, eljutnak a kivitelezéshez is rövidesen, ha meglesznek az engedélyeik, és akkor jövő 
nyárra meg is építhetik, átalakíthatják az épületegyüttest, melynek forrását egyébként 
elkülönítették az idei költségvetésben. Hogy addig is történjen valami, a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ vásárolt bútorokat, székeket, asztalokat, fogasokat, 
mindent, ami ahhoz kell, hogyha ideiglenes jelleggel is, ezen a héten vasárnap elindítsanak ott 
egy kis tevékenységet egy családijátszóházzaL Úgy ítélték meg, hogy nem lehet tovább várni, 
és most vasárnap elindul közel 40 év után Újhegyen egy olyan közösségi kulturális központ 
megteremtése, amelyre nagyon nagy igény volt már hosszú ideje. Sportintézményt is 
létrehoztak. Úgy ítélték meg, hogy a sportfeladatokat nem a hivatalon belül kell megoldani, 
nem a hivatalhoz tartozó feladat. Ma már az Ihász utcai sportközpont, a KISE-pálya a 
Gyakorló utcában a Sportközponthoz tartozik, és további intézményeket is idekapcsolnak 
majd. 

Beszélni kell olyan fejlesztési feladatokról, amelyeket nem tudtak megoldani. A 
mentőállomás még mindig nem épül, bár a mentősökkel kötött szerződés alapján 
decemberben át kellene adni. Sajnos, úgy tűnik, hogy hátrébb kell lépni, mert 130 millió 
forintos tervek kerültek megfogalmazásra, ezért szűkíteni kell a programot. Ugyanígy nem 
épült meg a Halom utcai bölcsőde sem. Kiderült, hogy a meglévő tervek alkalmatlanok arra, 
hogy ez az építkezés, fejlesztés elinduljon. Tárgyalnak a Fővárosi Önkormányzattal, hogy az 
Újhegyi lakótelepen a volt "lila bölcsődét" kapják vissza, és ott alakíthassanak ki bölcsődét 
Ezek a tárgyalások jelen stádiumban nagyon előremutatóak. Szerettek volna illemhelyeket is 
építeni, kijelölték a területeket, a forrást elkülönítették, a pályáztatás megindult. Sajnos, az 
egyik területről kiderült, hogy a Posta tulajdonában van, oda nem építhetnek, a másik 
területtel más a probléma. Az átmeneti döccenők ellenére is meg fogják oldani, megépítik az 
illemhelyeket 
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Fontosnak tartja a vállalati kapcsolatokat is, szinte minden kerületi vállalatvezetővel 

találkoztak. Úgy tűnik, a társadalmi szerepvállalás egyre erőteljesebben megjelenik a 
nagyvállalatoknál is. Ennek egyik eredménye, hogy a HUNGEXPO által szervezett 
kiállításokat a kőbányaiak 25%-os kedvezménnyellátogathatják 

Lehet, hogy nem hangzik jelentős dolognak, de a Szent László-templom nyitva van, 
látogatható. Budapesten három templom tart nyitva napközben: a Bazilika, a Mátyás-templom 
és most már a Szent László-templom is. A napokban köszönthették az ötezredik látogatót, aki 
felkereste a templomot. 

Az Óhegy-parki katlan helyrehozatalára eddig tervezett legolcsóbb megoldások is 400-500 
millió forintba kerültek volna. Ma már rendelkezésre állnak azok a tervek, elképzelések, 
amelyek alapján az említett összeg töredékéből meg tudják oldani a problémát, és meg is 
fogják oldani jövő nyárra. A Gergely-park is várat magára, hiszen a képviselő-testület által 
márciusban megrendelt környezetvédelmi hatástanulmány szerint az elvégzett rekultiváció 
nem volt megfelelő, tovább kell folytatni ezt a munkát, és ennek érdekében építési területté 
nyilvánították az egyébként magántulajdonú területet, tehát az nem közpark még. El fog 
kezdődni a további rekultivációs folyamat, melynek nyomán - még nem lá~ák egészen 
pontosan, hogy mikor- tudják átadni közpark funkcióra a területet. A problémát elődeiktől 
örökölték, igyekeznek a megoldás irányába eljutni. Régi terv volt termálkút fúrása 
Kőbányán. Hosszú ideje megvolt a vízjogi engedélyük, le is fog jámi nemsokára. Már 
közbeszereztették a próbafúrást, ami kockázatos dolog, sok pénzbe kerül. Minden azt mutatja, 
hogy itt melegvizet kell találniuk Remélik, így lesz. A legutolsó fúrás, amikor Budapesten 
fúrtak, nem ütközött melegvíz rétegbe, de bízzanak benne, hogy ez más lesz. Ha sikerül 
megtalálniuk a termálvizet, az Újhegy térségére jelentős változást hozhat. Elindították a 
folyamatot, mert azt gondolták, nem szabad ezzel várni. Ilyen esetben kockáztatni is kell, és 
bízzanak benne, hogy sikerrel járnak. 

Nagyon sok mindennel foglalkoztak, és mindezt kedvezőtlen gazdasági környezetben. Amiről 
eddig beszélt, mind nagyon sok pénzbe kerül. A Kőbányai Önkormányzat felelős 
gazdálkodással a forrásokat eddig mindig meg tudta teremteni akár saját bevételeiből, akár 
állami normatívákból, akár pályázati forrásokból. Egyre rosszabbak a feltételek, de még 
mindig stabilan gazdálkodnak. A mai napi állást nem tudja, de a hét elején körülbelül 7,5 
milliárd forint volt lekötve a folyószámlájukon. Ezt kevés önkormányzat tudja elmondani. 
Mindezt úgy teszik, hogy az adámértéket szinten tartják, tehát a következő évben sem fognak 
építmény- és telekadót emelni Kőbányán. 

Hallgassák meg, hogy a jelen lévő polgárok hogyan látják a kerület helyzetét, és milyen 
kérdéseket fogalmaztak meg. 

Guttyán Andrea (4. sorszámú felszólalási jegy) lakcímnélküliként fogalmazta meg 
gyermekekkel és egyéb - iskoláztatással, lakással - kapcsolatos napi problémáit, és ebből 
következően életük jobbá tételének ellehetetlenülését 

Elnök: Komoly terhet ró az Önkormányzatra a bérlakásokkal való gazdálkodás. Ez évente 
600-700 millió forint mínuszt jelent a költségvetésben. Ú gy gondolja, erről fontos tudni a 
jelenlévőknek Jelen pillanatban is szinte egyedüliként írtak ki lakáspályázatot, melynek 
határideje december 9-e. A mai napig több mint 500 pályázat érkezett, tehát nagyon sokan 
pályáznak a 14 lakásra. A pályázatok elbírálásánál az illetékes bizottság nyilván igyekszik 
majd minden körülményt feltárva, értékelve a lehető legjobb, legigazságosabb döntést hozni, 



ll 

ami nagyon nehéz feladat. Senkinek nem ígérik, nem is tehetik, hogy a lakhatását meg tudják 
oldani. Felkéri dr. Szabó Krisztián jegyzőt, mondja el, hogy a lakcímnélküliség kérdésében 
milyen lehetőségek vannak. 

Dr. Szabó Krisztián: A probléma sajnos nagyon kiterjedt Magyarországon, amely több okra 
vezethető vissza. Egyrészt a törvényi és kormányrendeleti szabályozásra, másrészt a 
lakástulajdonosok és lakásbérlők régről eredő különböző beidegződéseire. Konkrét megoldást 
nem tud mondani a lakcímnélküliségre. A lakcímnélküliség olyan állapotot jelent, amikor a 
lakcímnyilvántartásba való bejegyzése nem történhet meg valakinek. Sajnos, a magyar jog a 
lakcímkérdéshez hozzárendel nagyon sok olyan kérdést, ami igazából nem a polgár állam által 
történő elérhetőségével függ össze, hanem azzal, hogy a polgárt az önkormányzat valamilyen 
területegységhez kapcsalni kívánja. Ilyen például a szociális ellátások, az oktatás, az 
egészségügyi ellátás is. A bérlakásokkal kapcsolatos általános probléma, hogy a tulajdonosok 
még mindig sok esetben azt gondolják, hogy az ott lakó bejelentkezése valamilyen jogot 
keletkeztet a lakással kapcsolatban. A legkonkrétabb tanács, amit adni tud minden ilyen 
helyzetben lévőnek, hogy a lakástulajdonosban, bérbeadóban tudatosítani kell, hogy a lakásba 
történő bejelentkezés a bérlő számára semmilyen jogot nem keletkeztet Semmilyen 
viszonyba nem kerül a lakás tulajdonjogával a bérlő. A lakcímnyilvántartásról szóló törvény 
kimondja, hogy a lakcím önmagában az ingatlannal kapcsolatban semmiféle tulajdonosi vagy 
rendelkezési jogot nem keletkeztet Másrészről egy jelentős, új szabály ebben a körben, hogy 
a saját lakás bérbeadásából származó jövedelem most már nem adóköteles. Tehát azok a 
félelmek, amelyek a tulajdonosnál esetleg azt szülik, hogy a bérleti díjból származó bevétele a 
lakcímbejelentés kapcsán felfedezésre kerül, és őt az adóhatóság esetleg tetten éri, már nem 
áll fenn. El kell mondani a tulajdonosoknak, hogy semmilyen jogot nem formál a bérlő a 
lakásra, nem kell adót fizetni a bérletből származó bevétel után, akkor sem, ha nincs írásos 
szerződése, és a bérlő lakásból való eltávolítását nem befolyásolja, hogy a lakóhely 
bejelentett, vagy nem bejelentett. Tudja, hogy ez még mindig a tulajdonos bizonyos 
jóindulatára bízza a kérdést, de sajnos, a jelenlegi törvényi szabályozási körben nem tudnak 
mást tenni, mint meggyőzni a bérbeadót, hogy engedje meg a bejelentkezést. Ebben 
tájékoztatás útján az önkormányzat nagyon szívesen segítséget nyújt, de ennél konkrétabb 
segítséget most sajnos nem tudnak biztosítani. 

Guttyán Andrea: Megkérdezi, van-e mód személyes megbeszélésre? 

Elnök: Természetesen. Nyugodtan adja be a pályázatát, Weeber Tibor alpolgármester pedig 
jelzi, hogy szívesen fogadja, keresse fel a titkárságát időpont egyeztetésre. 

Fedák Ágnes (3. sorszámú felszólalási jegy): Egy Kápolna utcai társasház több lakója 
nevében kérdezi, reménykedhetnek-e még abban, hogy az önkormányzat részéről is kapnak 
segítséget a következő problémában, mert társasházkezelő váltás történt. Csaknem egy évvel 
ezelőtt Révész Máriusz úr segített megfogalmazni egy levelet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója, Szabó László részére. Végül is eljutottak a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez 
az új társasházkezelő hölggyel, de a vagyonkezelőt képviselő hölgy részéről csak 
mellébeszélés történt. A Szabó úrral nem találkozott, és arra sem kapott biztosítékot, hogy 
eljutott hozzá a levele. Okirat-hamisítás, miszerint a FŐT Á V felé az előző társasházkezelő a 
fogyasztást meghamisítva, mások helyett fizettetett ki kétszeres-háromszoros értékkel egy 
köbméter melegvizet. Az volt a válasz, hogy megteheti a közösség érdekében, az 
egyetemlegesség értelmében. Az egyetemlegesség értelmében viszont jogszabályt nem tudtak 
idézni. Az egyetemlegesség azt jelenti, hogy egy adott körön belül, aki helyett fizetnek, attól 
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követelhető. A számviteli törvénynek megfelelően sem a régi, sem a jelenlegi képviselő nem 
vezet nyilvántartást sem a hidegvíz-, sem egyéb vízfogyasztásróL Irdatlan állapotok, 
egymásra utalások vannak. Azért kérték volna a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. segítségét, mert 
vegyes tulajdonú társasházról van szó, de csak némaság, csend, elérhetetlenség van. A 
jelenlegi társasházkezelő pedig azt állítja, hogy minden egyes esetben elküldi a nyilvántartást, 
és a X. kerületi Vagyonkezelő részéről negatív felvetés nincs. Kérdése, hogy 
reménykedhetnek segítségben, vagy tudomásul kell venniük, hogy egy társasházkezelő a 
törvény fölé emelheti magát. 

Pfeifer Istvánné: Ebben a társasházban önkormányzati tulajdon is van. A hölgy a tavalyi év 
során kereste fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t. A társasházban ténylegesen egy közös 
képviselő váltás történt. A társasháznál elég hosszú ideje áll fenn a tulajdonos hölgy által 
felvázolt probléma. Tulajdonképpen itt az elszámolást nehezményezték a tulajdonosok. A 
problémákat egy egyeztetési tárgyalás során megnézték, és ténylegesen erre visszajelzést nem 
kaptak. A vizsgálatban az elszámolás áttekintéséig jutottak, és várják az idei évhez 
kapcsolódó elszámolást, amikor meglátják, hogy milyen elszámolási rendszer alapját képezi 
ez a dolog. Úgy véli, a közös képviselő az elszámolási rendszerben a törvényi előírásoknak 
megfelelően járt el, de a hozzászóló hölgy és a többi lakó még nem jelezték, hogy milyen 
lépéseket sikerült megtenniük Szerveztek egy olyan megbeszélést, ahol minden érintett jelen 
volt. Kéri, hogy erről kapjon egy visszajelzést. 

Elnök: Igyekezett nagyon figyelni, de nem sikerült teljes méctékben feldolgoznia a problémát. 
Lehet, hogy ez az ő hibája, de azt érzékeli, hogy itt nem sok minden történt az elmúlt 
időszakban. Megkérdezi a hozzászólót, hogy mikor írták ezt a levelet. 

Fedák Ágnes: Révész Máriusz úrral történt megbeszélés után, csaknem egy éve írta a levelet, 
melyre a mai napig nem kapott választ. 

Elnök: Úgy érzi, itt semmiféle előrelépés nem történt. Véleményeszerint a kapcsolattartásban 
egyéves szünetekkel nem lehet előrelépni. Felkéri Szabó László vezérigazgató urat, hogy 
ezt az ügyet vizsgálja meg, és tegyen meg mindent a megoldás érdekében. Kéri, 
igyekezzenek ilyen ügyekben hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést bonyolítani. Elmondja, 
hogy a társasházakkal kapcsolatban nagyon sok panasz érkezik. Visszás és rendezetlen 
jogszabályi környezetben dolgoznak. A közös képviseletet ellátók sok esetben visszaélnek a 
rájuk bízott vagyonnal, pénzzel. Az önkormányzat általában igen kevés eszközzel 
rendelkezik, hiszen nagyon sokszor magántulajdonról van szó. Ilyenkor csupán jogi 
tanácsadással tudnak segíteni. 

Szabó László: Az ügyben a jogsegélyen kívül nem sokat tudnak tenni, hiszen kisebbségben 
vannak a társasházban, és nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a kezelője. Amiben tudnak 
segíteni, azt természetesen meg fogják tenni. 

Elnök: Ilyen típusú problémát közmeghallgatásan nagyon nehéz kezelni. Ha levélben jelzik 
felé, akkor igyekeznek nem egy évet várni, hanem előbb cselekedni és megoldást keresni. 
Arra kér mindenkit, hogy a közmeghallgatásan kívül is keressen megoldási lehetőséget. A 
polgármestert el lehet érni levélben, személyesen, telefonon is, ha valaki ezt meg kívánja 
tenni, és nem kell egyévet várni. 
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Decsi Margit (9. sorszámú felszólalási jegy): Két probléma megoldásában kér segítséget. 
l. A házuk előtti autóbusz-parkoló tele van gödörrel, amelyek esős időben megtelnek vízzel. 

Ha a víz megfagy, életveszélyes a buszhoz közlekedő emberek számára. Nem biztos, hogy 
a terület a kerületi önkormányzathoz tartozik, de a gödrök feltöltésében kéri a segítséget. 

2. A társasház úgynevezett lábas ház, a két lépcsőház között megy egy út. A jobboldali 
oszlop alatt az út megsüllyedt, véleménye szerint óriási üreg lehet ott. Eső idején zúdul be 
a víz, és félő, hogy megsüllyed a ház. Kéri, hogy szakember vizsgálja meg, hogy mekkora 
a baj. 

Elnök: Lehet, hogy a Salgótarjáni út nem a kerületi önkormányzat kezelésében áll, ezt meg 
kell vizsgálniuk Ennek ellenére az adott ügyben akár segíteni is tudnak. Kőbánya számos 
helyén alkalmazták azt a megoldást, ami az ilyen kátyúk eltüntetéséhez véleménye szerint 
elégséges. Az útépítésnél felmart aszfaltot terítették el például a Gyakorló u. 30-40. házzal 
szemben lévő Gyakorló u. 19. szám előtti parkolónáL A Vásárló utcában és a Bebek utcában 
hasonló módon javították a parkolót. A tél nem az útépítés időszaka, így nem biztos, hogy a 
mart aszfalt terítése megoldható, de megvizsgálják más megoldás lehetőségét. Kéri Szarvasi 
Ákost, hogy vizsgálják meg a javítás lehetőségét. Az útsüllyedéssel kapcsolatban elmondja, 
hogy az önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai rövidesen 
megnézik, megvizsgálják a problémát. Úgy véli, ez komoly probléma. 

Bús Károlyné (2. sorszámú felszólalási jegy): Nyár elején benn volt az Önkormányzatnál, 
ápolási díjat akart igényelni, és Erdősné, a keresztnevére nem emlékszik, azt mondta, hiába 
kér ápolási díj nyomtatványt, nem adhat, mert van nyugdíja, és a másodfok is el fogja 
utasítani. Szolgáltató iparban dolgozott, ő nem beszélhetett így az emberekkel. Emberileg 
rosszul esett neki, és a Mihalik képviselő úrhoz ment panaszra, és elmondta, hogy jön ahhoz a 
kedves ügyintéző hölgy, hogy ilyen lekezelő stílusban beszéljen egy ügyfélleL Emberileg 
rosszul esett neki. Elmondja, hogy albérletben, nehéz anyagi körülmények között élnek, az 
élettársa nagyon beteg, és a gyógyszer-támogatási keret összege nem elegendő a szükséges 
gyógyszerek kiváltására. 

Elnök: Értik a problémáját, amellyel nagyon sok idős, főleg beteg ember küzd, hogy a 
minden napra szükséges gyógyszert ki tudja váltani. Ma már a közgyógyellátásnak szigorú 
szabályai vannak, tehát meghatározott rendben kapják a támogatást a rászorulók. Az 
önkormányzat azzal igyekszik segíteni, hogy be fog vezetni egy Kőbánya kártyát, melynek az 
előkészítése megtörtént Jövő év elején már fizikai valósággá fog válni ez a kártya. A 
programhoz kapcsolódó gyógyszertárak segítségével tudnak majd az esetleges kedvezményes 
gyógyszervásárlás irányába elmozdulni. Komoly elvárás minden hivatali dolgozóval 
szemben, hogy udvarias módon száljon az érdeklődő polgárokhoz. Természetesen ez továbbra 
is követelmény marad. 

Kárpáti Beatrix: Elnézést kér a kolléganője viselkedéséért, de azért azt tudni kell, hogy 
nagyon sok ügyfél megfordul náluk, és néha nagyon nehéz helyzetben vannak az ügyintézők 
is. Természetesen ez nem mentesít az udvarias viselkedés alól. A közgyógyellátással 
kapcsolatban elmondja, hogy a kártyára az összeget nem az önkormányzat, hanem az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár teszi, a háziorvosok által összeállított gyógyszerlista 
hatóanyagai alapján. Az átmeneti segélyről a személyes találkozásnál már beszéltek, úgy 
tudja, az értékhatár miatt ebből kiestek. Az egy főre eső jövedelemnek 85 500 Ft alatt kell 
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lennie ahhoz, megkaphassák Kéri, fáradjon be, megvizsgálják a jövedelmi viszonyait, és ha 
az önkormányzati rendelet lehetövé teszi, akkor átmeneti segélyben tudják részesíteni. 

Fazekas Jenőné (5. sorszámú felszólalási jegy): Örömmel értesült a Kőbányai Hírekből, 
hogy a Gergely utca úttestét felújítják és ezzel együtt a Martinovics teret is, ahol rettenetes 
közlekedni. Azt viszont méltánytalannak tartja, hogy itt működik Kőbányán az éjjel-nappal 
nyitva tartó Bombázó nevű kocsma, ahol drogosok, hajléktalanok találkoznak. Amikor 
hajnalban kitántorognak a kocsmából, akkor a környező házak falát használják a szükségletük 
elvégzésére. Kéri, hogy a kocsma nyitvatartási idejét változtassák meg, és 22 órakor zárjon 
be. A kocsma előtti parkot parkolónak használják. Ezt bejelentette a közterület-felügyeletnek, 
akik kiadták a nevét, telefonszámát, így napokon keresztül zaklatták, fenyegették Megemlíti a 
kutyaürülékkel kapcsolatos problémát is, véleménye szerint rettenetes állapotok vannak a 
környéken. Megköszöni aKÓKERT Kft. munkatársainak, hogy a Halom u. 41. előtti nagy, 
korhadt fákat kivágták. Többek nevében köszöni a Szent László-templom nyitva tartását, 
sokuknak szereztek örömet ezzel. 

Elnök: Ismerik a Martinovics tér problémáját, de ez a kerület más részére is jellemző. Kéri, 
ha hasonlót tapasztalnak, írásban jelezzék. Ígéri, nem fogják a neveket közszemlére tenni, de 
annak érdekében, hogy bizonyos hatósági eljárást tudjanak lefolytatni, illetve bérbeadásnál a 
megfelelő döntést meg tudják hozni, ezekre az információkra, vagy az információk 
megerősítésére mindig nagy szükség van. Itt egy négyzetméterre számolva a kocsmák számát, 
valószínűleg a legmagasabb arányt érnék el Kőbányán. Van még egy-két ilyen területük, de ez 
valóban kritikus. Nem támogatja, és soha nem is támogatta, hogy ez a tevékenység tovább 
szélesedjen, sőt, inkább a szűkítéséért kell tenniük. Kéri, hogy írásban jelezzék a 
problémát, és a hatóság meg fogja vizsgálni, mint ahogy a fokozott ellenőrzést is el 
fogják rendelni. 
A kutyákkal kapcsolatos problémát mindannyian ismerik, ezt megoldani csak a kutyások és 
nem-kutyások együttműködésével lehet. A rendeletük előírja, hogy a kutyaürüléket 
mindenkinek fel kell takarítani, ennek érdekében nagy számban helyeztek el a kerületben 
kutyaürülék gyűjtőket Nyilván ez nem elégséges, de folyamatosan bővítik a számukat. Egyre 
inkább rendeltetésszerű használat jellemzi mindezt, a zacskókat nem viszik csak úgy el, egyre 
kevesebb a szemét ezekben a tárolókban. Ez veszélyes hulladéknak számít, ezért külön 
szállítják el. A jogszabály-módosítás lehetövé teszi ebadó bevezetését, melynek lehetőségét 
meg fogják vizsgálni. Az ebadó bevezetésével párhuzamosan számos kötelezettségük is 
keletkezne: eb-összeírás, eb-számlálás bizonyos időközönként. Ennek a költségei nem biztos, 
hogy arányban állnának a várható bevételleL Úgy vélik egyébként, hogy az ebtartás- akár 
közterületen megjelenő -költségeit az ebtartóknak is viselniük kellene, mivel nagyon sokba 
kerül mindennek a kezelése, de fegyelmezett állampolgári magatartással ez kézben tartható 
lenne. Ezt mindenkinek meg kellene értenie, és el kellene fogadnia. Az önkormányzat a saját 
eszközeivel, kutyafuttatók kijelölésével, ezek számának növelésével, ürülékgyűjtéssel 

igyekeznek elvégezni az önkormányzati feladatot. 

Czakó Klára (7. sorszámú felszólalási jegy): Az Újhegyi lakótelepen és környékén élők 
nagy örömére szolgál, hogy égre átadták a KÖKI-t, amellyel hosszú idő óta húzódó problémát 
oldottak meg. Szeretné tudni, hogy az ehhez kapcsolódó területrendezés a kőbányai oldalon 
hogy fog megvalósulni. Kívánatos lenne, hogy Kőbánya felől a vasúti feljáró megközelítése -
ami most két lépcsőn történik - mozgólépcsővel lenne lehetséges, hiszen öregszik a lakosság. 
Nem beszélve arról, hogy nem mindenki szeretne átmenni Kispestre azért, hogy felszálljon a 
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metróra. Fontos lenne a felüljáró alatti terület rendezése is, hogy ott egy normális átjárási 
lehetőség lenne a Kőbánya felé menő buszokra történő felszállásra a felüljárón. 
Ehhez kapcsolódik a következő kérdése is. Már egészen európainak néz ki a KÖKI és 
környéke, viszont ott van a régi textilgyár, ami olasz tulajdonban van. Kritikus a látkép, ha ott 
körülnéz az ember. Megkérdezi, hogy a magántulajdonban lévő területek tulajdonosait nem 
lehet-e valamilyen módon arra szorítani, hogy tartsák rendben a területet, illetve olyan képet 
alakítsanak ki, ami a kerület fejlesztését tükrözi. Örül, hogy a kerület vezetése látványosan 
abba az irányba tart, hogy a kerület arculatát megváltoztassa, és ebből a lepusztult 
gyárkerületből megpróbál valamit kihozni. 

Elnök: Egyetért a felszólalával abban, hogy Kőbánya többet érdemel, és igyekeznek is sokat 
tenni ezért. Úgy gondolja, közös összefogással lehet is. A volt sörgyári épületekkel 
kapcsolatban is elindult a fejlesztések tervezési folyamata. Bízik abban, hogy közkinccsé is 
tehetik majd mindazt, amit megálmodtak erre a területre. Többször tárgyaltak főpolgármester 
helyettes úrral, hogy a Sibrik felüljáró felújítását egybe kell kapcsoini a felüljáró alatti terület 
rendezésével. Itt mindenképpen szükséges P+R parkolók kialakítása. Kőbányának nagyon sok 
metróállomása van, a fővárosban a legtöbb talán Kőbányán található, azonban ezek közül 
számos nehezen közelíthető meg, vagy ha megközelíthető, akkor P+R parkoló hiányában, aki 
odáig menne autóval, nem tud leparkolni. Tehát azt kérték Főpolgármester-helyettes úrtól, 
hogy így tervezzék meg a felüljáró felújítását. A Gergely utca felújítása jövőre meg fog 
történni, tehát az is a terület megújulását jelenti majd. Köszöni a mozgólépcsős és egyéb 
ötleteket, továbbítani fogják az illetékesek felé. A volt textilgyárral kapcsolatban Jegyző 
urat kérdezi, milyen hatósági eszközeik vannak, hogy rend legyen a gyárterületen. 

Dr. Szabó Krisztián: Egy ingatlan, illetve a hozzátartozó terület rendezettségével 
kapcsolatban van a tulajdonosnak bizonyos kötelezettsége akár a zöldkörnyezet, akár az 
épített ingatlanrészek rendben tartása, akár a veszélyhelyzet elhárítása, illetve valamiféle rend 
fenntartása az ingatlanon. Kéri az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 
vezetőjét, vizsgálják meg, a területen van-e folyamatban lévő ügyük azzal kapcsolatban, 
hogy a tulajdonost felszólították-e a rendbetételre. Ilyenkor természetesen a felszólításorr 
túl bírságolási lehetősége is van a hatóságnak. Ezeket az eszközöket igénybe veszik akkor, ha 
nem teljesíti a tulajdonos a tulajdonosi kötelezettségét. 

Elnök: Az olasz cég egyébként jelezte a pár évvel ezelőtti tűzeset után, hogy fejleszteni 
szeretne, de úgy tűnik, hogy ez megrekedt, ennek nyomait jelenleg nem látják. 

Lőrincz Ernőné (ll. sorszámú felszólalási jegy): 
l. A hajléktalankérdéssel kapcsolatban nap, mint nap azt hallják a híradásokban, hogy már 
többen fagytak meg, mint az elmúlt év azonos időszakában, és ami ennél is sajnálatosabb, 
hogy sokan a saját lakásukban. Gondolja, hogy az önkormányzatnak van erre valamiféle 
rálátása. Szeretné, ha erre pár szót szánnának, hogy egy kicsit többet tudjanak róla. 
2. A Harmat utca - Tavas utca sarkán van a Seni Hotel, melynek környékén ősszel a 
falevelek, télen a hó miatt nem lehet közlekedni. A terület rendbetétele nyilván a tulajdonos 
feladata lenne. Kéri, szólítsák fel a kötelezettségének végrehajtására, vagy büntessék meg. Az 
említett utcák találkozásánál a sarkon két nagydarab kő van háromnegyed éve. Először kiástak 
két nagy gödröt, és amikor visszatöltötték, a kövek kinn maradtak. 
3. Újhegyerr annak idején elkészítették az utcatáblákat Van, amit alacsonyra, van, amit 
magasra tettek. A magasan elhelyezett táblákat még sosem festették át, borzalmasan néznek 
ki. A kisebbeket átfestik, a magasban lévők 15 éve úgy vannak. 
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4. Nagyon köszöni az orvosi rendelők felújítását, illetve a nyílászárók cseréjét. Ez sokat 
változtatott a helyzeten, de a környéken lehetőség lenne - lehet, hogy tervbe van véve - a 
parkosításra. Kéri, ha mód van rá, tegyék ezt meg. Bár a Kőbányai Hírek papírminősége sokat 
romlott, mégis szeretnék megkapni, mert ez nem mindig történik meg. 

Elnök: 
l. A hajléktalankérdéssel kapcsolatban - nem eitolva az önkormányzattól a problémát -
elmondja, hogy kétszintű önkormányzat van. A hajléktalan-ellátás a Fővárosi Önkormányzat 
feladata. Az önkormányzati törvény jelen pillanatban módosítás alatt van, de a hajléktalan
ellátás a tervek szerint továbbra is fővárosi feladat marad. A Kőbányai Önkormányzat nagyon 
nagymértékben átveszi a Főváros szerepét a hajléktalan-ellátásban. Nagyon sok 
hajléktalanszállá működik Kőbányán, nemcsak fővárosi önkormányzati fenntartásban, hanem 
például a baptisták is működtetnek ilyet. Ezentúl nappali melegedők, nappali étkezést 
biztosító intézmények- például a Vöröskereszt- is működnek, melyeket mind támogatja a 
kerületi önkormányzat. Tehát az önkormányzat igyekszik ebből is kivenni a részét. El kell 
azonban mondania azt is őszintén, hogy a hajléktalankérdés komoly gondot is jelent: a 
közterületek állapotában, a Liget tér környékén, sétányokon nap, mint nap tapasztalják. 
Rengeteg panasz is érkezik emiatt. Az önkormányzat igyekszik ezek ellen is fellépni 
folyamatosan, bár igen kevés eszköz áll rendelkezésükre. Ami eszközük van, az nem biztos, 
hogy alkalmas a probléma kezelésére. Véleménye szerit, ha értékelni kellene általánosan a 
hajléktalankérdést, nagyon sok pénzért nagyon rossz megoldások születtek az elmúlt két 
évtizedben, melyeknek szinte semmi eredménye nem volt. A probléma maszatolása folyik, 
igazi megoldást nem sikerült találni az elmúlt két évtizedben semmilyen felelős szereplőnek. 
2. A Seni Hotellel, illetve annak kapcsán kicsit tágabb értelemben elmondja, minden 
tulajdonos az ingatlanhatárától egészen az úttestig köteles gondozni a területet, tehát a Seni is 
köteles lenne. Kéri a közterület-felügyeletet, vizsgálják meg a holnapi nap folyamán, 
hogy itt mi a helyzet. Egyébként sok alkalommal tartanak szemlét, ahol ezt vizsgálják, és azt 
követően a felszólítások megtörténnek A Seni Hotelnéllévő kőről nem tudja pontosan, hogy 
hol van, de meg fogják keresni. Vélhetően egy főtávos vezeték javítása nyomán maradt ott. 
Sajnos, sok esetben történik ez így, de igyekeznek minden ilyen munkavégzés után a 
munkaterület helyreállítását vizsgálni. Szinte minden héten megemlíti vezetői értekezleten, 
hol tapasztalja, hogy a munkát végző nem megfelelően végzi el a helyreállítást 
3. Nagyon sok helyen gond van az utcanév-táblákkaL Javasolta a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság jövő évi munkatervéhez, hogy vizsgálják meg az utcanév
táblákat Kőbányán. Azt gondolja, nem csak így kell vizsgálniuk Terveik között szerepel, 
hogy a kőbányai utcanév-táblák úgy újuljanak meg, hogy az utcák elején és végén 
helyezzenek el olyan táblákat, amelyek az utcanév eredetére, személyekre egy kis 
magyarázatot ad, hogy tudják, kiről, miről nevezték el az adott utcát. Szeretné, ha ezt 
elindítanák, és folyamatosan bővítenék Az Újhegy parkosításáról is beszéltek már. Kérte, a 
tervezés úgy induljon el, hogy 2014-re az Újhegy sétány megújuljon, mert nagyon nagy 
szükség van erre. Az Újhegyen nagyon sok idős ember él, és a sétány nem akadálymentes két 
oldalról. Fontos feladat, hogy ezt is megoldják 
4. Sok helyről kap jelzést, hogy a Kőbányai Hírek terjesztése nem megfelelő. Lépéseket tettek 
annak érdekében, hogy mindez változzon, és új terjesztővel dolgozzanak. A papír minősége 
változott ugyan, de az újság tartalmában sokkal informatívabb lett. 
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Grandjeanné Diószegi Sára (10. sorszámú felszólalási jegy): Idézi a Polgármester úr által 
október 3-án - az idősek hónapja alkalmából nyílt kiállításon - mondottakat, mely mélyen 
megérintette. Köszönetet mond az időseket méltató szavakért Elismerését fejezi ki a Körösi 
Kulturális Központ által szervezett programokért, melyek segítik az idősek kikapcsolódását. 
Mindig kritizálta a KŐKERT Kft. dolgozóinak munkáját, de elismeri, hogy az utóbbi időben 
szervezettebben, jól dolgoznak. Ugyanakkor tény, hogy az elvégzett munkájukat nem sokáig 
lehet élvezni, mert sajnos nagyon sokan szemetelnek V él eménye szerint szemléletváltásra 
lenne szükség ezen a területen is. Csak úgy lehet eredményt elérni, ha a lakosság is hozzátesz 
valamit. Elmondja, hogy nagy szép, rendezett lett az önkormányzat előtti park. Véleménye 
szerint a virágültetési akció előtt a talaj nem lett megfelelően előkészítve, így rengeteg virág 
kipusztult, illetve sok helyen a virágágyásokba dobálják az emberek a szemetet, 
cigarettaesikket stb. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja a tavasszal megszervezett faültetést, 
de bajnak tartja, hogy utána nem oldották meg a fák gondozását. Hiába született rendelet 
arról, hogy a buszmegállókban nem lehet dohányozni, az Örs vezér terén lévő megállókban 
szétdobálják a csikkeket Megkérdezi, nem tud-e lépéseket tenni az önkormányzat annak 
érdekében, hogy rendszeresen takarítsák a megállókat, mert ez rontja a kerület városképét is. 

Elnök: Köszöni a sok észrevételt. A hozzászóló utalt az Újhegyen indított közösségi 
kertmozgalom elindítására. Valóban sokan dolgoztak, sok növényt ültettek, de a gondozással 
már problémák voltak. Az sem biztos, hogy idén a legmegfelelőbb növényeket sikerült 
kiválasztaniuk. A következő évben újragondolják az egészet, újra ültetni fognak, és megfelelő 
talaj előkészítés mellett vélhetően az egynyári palánták jobban be fognak válni, ha öntözik. 
De ez utóbbi náluk valamiért nem igazán működik. Azt gondolja, a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. munkatársait tényleg dicsérniük kell. Nagyon sokat és jól dolgoznak, és 
a Betlehem is épül, és advent első vasárnapján kicsit több szereplővel, mint az elmúlt évben, 
életre kel a hivatal előtti parkban. A főpolgármester-helyettes úrnak jelezni fogják a BKV 
megállók takarításának szükségességét. A dohányzás komoly probléma. Rendelet tiltja, 
január l-jétől még szigorúbb törvények, jogszabályok lépnek hatály ba, de sajnos, a jogszabály 
önmagában nem elég. Bízik abban, hogy neveléssel és sok minden egyébbel eljutnak oda, 
mint más országokban. Köszöni az elismerő, dicsérő szavakat, azokat mindig jó hallani, de 
fontos a kritika is, hiszen abból tudnak építkezni. 

Halma Ágnes (8. sorszámú felszólalási jegy): Három kérdésben kéri az önkormányzat 
támogatását: 

l. Lovasvölgyi út környezetszennyezés megszüntetése 
2. A temető új bejáratának kialakításával keletkező probléma megoldása 
3. M4, KKK, buszkorridor, reptéri zaj 

Elnök: A hozzászóló régóta ismert problémákat fogalmazott meg. 
l. Ilyen a Rákospatak-menti kábelégetésből eredő kár elhárítását jelentené, illetve ennek a 
tevékenységnek a megszüntetését, akár a környék prostitúciójának a megszüntetését. 
Rendszeresen foglalkoznak a patakparti állapotokkal számos helyi fórumon. A mérések 
alapján azt látják, hogy ennek a kárnak az elhárítása több százmilliós tételt jelent. Keresik a 
megoldást, a támogatást, hiszen az önkormányzat saját erőből soha nem fogja tudni 
megoldani. Az ott működő telephely megszüntetéséhez sok mindenre lenne szükség, az 
önkormányzat korlátozott eszközökkel rendelkezik. A Védelmi Bizottság munkatervének 
egyik kiemeit pontja volt az ilyen típusú hulladékátvevő telephelyek vizsgálata. 57 ilyen 
működik Kőbányán, tételesen megvizsgálták mindazokat, amelyeket meg kellett vizsgálni. 
Több millió forint bírságot kiszabtak, jelen pillanatban azonban a jogszabályok elég 
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megengedők. A hozzászólónak igaza van abban, hogy ezek a dolgok összekapcsolódnak. 
Nem véletlen, hogy Kőbányán eltűnik egy csatornatető, és az megjelenik valamelyik 
hulladéklerakóban. Az sem véletlen, hogy a Szent László-templom ereszcsatornáját sűrűn kell 
pótolniuk. Van, amikor sikerül megtalálniuk valamelyik hulladékfelvevő telepen, van, amikor 
nem. Ez ellen fellépnek minden rendelkezésükre álló eszközzel, folyamatosan dolgoznak. 
Bíznak abban, hogy egyszer a jogalkotó is felismeri, hogy ezen a területen komoly 
változtatásokra, szigorításokra lenne szükség. 
2. Mindannyian tudják, hogy ennek a temetőnek egy bejárat nem elég, mivel a Főváros, de 
talán Európa egyik legnagyobb temetője, és csak egy bejáraton, a kőbányai oldalon lehet 
megközelíteni. A környező kerületekben lakók közül sokak számára ez komoly kerülőt jelent, 
bizonyos esetekben, Halottak napja, egyes ünnepek esetén pedig megközelíthetetlen a temető. 
Ezt a körforgalom nyilván valamilyen módon enyhíteni igen, orvosoini azonban nem fogja 
ezeken a napokon, de még a hétköznapokban sem teljes a megoldás. Abban igaza van a 
felszólalónak, hogy ha új bejárat nyílik bárhol is- bár ennek realitása egyelőre nem látszik-, 
akkor figyelembe kelllenni mindarra, amit elmondott. 
3. A fejlesztési tervekben szerepeinek bekötő utak, autópályák, körgyűrűk, sok egyéb, az M4-
es autópálya a Salgótarjáni útról érné el a Hungária körutat a tervek szerint, keresztül szelve 
Kőbánya egyéb területeit. Ez a tervezőasztalon már nagyon régen megjelent, de hogy 
megvalósítható lesz-e bármikor is, abban nem biztos. Mint ahogy az a körgyűrű sem realitás 
ma már, ami fenyegeti ezt a területet bizonyos szakaszon. Ennek a körgyűrűnek a megépítése 
északabbra a XVI. kerületben, Zuglóban szinte lehetetlenné teszi, hogy a tervezőasztalról 
valamikor is valósággá váljon. A fővárosban biztosan szükség lenne körgyűrűre a Hungária 
körúton kívül és az MO-ás autópályán belül. A főváros észak-déli kapcsolatrendszere, 
különösen ezen a területen nem elégséges. A 30-40 évvel ezelőtt megálmodott tervek azonban 
ma már nem biztos, hogy megvalósíthatóak Új terveket kell kidolgozni, és ennek kapcsán a 
Kőbányai Önkormányzat természetesen a kerület, az itt élők érdekeit, a természet és a 
környezeti értékek védelmét határozottan képviselni fogja. Egyébként a főváros a hosszú távú 
terveiben soha nem számolt azzal, hogy a Rákospatak-menti zöldterületet bármilyen módon is 
megszüntesse. Ezt a területet Budapest keleti zöldtüdejének nevezik, a város átszellőzése 
ebből a keleti irányból biztosított. Lehet, hogy gondolatok, elképzelések vannak, de jelen 
pillanatban nincs ilyen elfogadott terv. Az elmúlt hónapban hívták meg egyébként a környező 
települések - az agglomerációs településeket is beleértve - polgármestereit Ezen települések 
vezetői igyekeznek összefogva tenni azért, hogy a hozzászóló által is említett helyzet 
érdemben változzon. Igyekeznek a jogalkotásban is érdemi módon részt venni. 

Elnök: Felkéri Főépítész asszonyt, adjon tájékoztatást a felvetett kérdéssel kapcsolatban. 

Mozsár Ágnes: Mind a körvasútsori körút, mind az ipartelepi körút a főváros hosszú távú 
terveiben szerepel. Jelenleg folyik a fővárosnál egy új fejlesztési koncepció kidolgozása, 
amiben ezek felülvizsgálatra kerülnek. 

Elnök: Felkéri Rendőrkapitány urat, adjon tájékoztatást a felvetett problémával kapcsolatban. 

Dr. Gyetvai Tibor: A felmérésüket áttekintve mondja, hogy 59 esetben intézkedtek 
prostitúció miatt. Ez nem rendőrségi, hanem bírósági hatáskör, tehát addig terjed a 
hatáskörük, hogy beviszik, előállítják, utána a bíróság ítélkezik felette. A prostitúciót 
egyébként nem minden esetben tudják bizonyítani. Macska-egér játékról van szó, próbálják 
tetten érni nemcsak a hölgyeket, hanem a kuncsaftokat is. Folyamatosan dolgoznak, főleg két 
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területen, az egyik a Tündérfürt utca, a másik pedig az Üllői út. Mindkét területet 
folyamatosan ellenőrzik. 

Elnök: Kőbányán egyébként a prostitúció jelentős mértékben visszaszorult. Ez a két kritikus 
terület létezik még. Nem szeretné nagyon minősíteni a bírósági gyakorlatot, de sajnos, nehéz 
úgy dolgozni, hogy a bevitt hölgy l O perc múlva újra a területen dolgozhat. V élhetően soha 
nem fog megszűnni, hiszen évezredes kérdésről beszélnek. Felkéri a Budapest Airport 
képviselőjét válaszoljon a felvetett kérdésre. 

Fülöp Tamás: Elmondja, hogy a Budapest Airport képviseletében érkezett. A mostani 
közmeghallgatás előtt néhány nappal vették fel személyesen is a kapcsolatot a Polgármester 
úrral, aki őszinte kíváncsisággal, érdeklődéssei és barátsággal fogadta őket. Ugyanakkor elég 
keményen tolmácsolta feléjük a kerület lakosságának azt az igényét, légi közlekedési zaj 
témakörében az együttműködést el kell mélyíteni, de legalábbis szerosabbra kell fűzni az 
elkövetkezendő időszakban, hiszen a légi közlekedési zaj nemcsak Pestszentlőrincen, 

V ecsésen, Üllőn, Ecseren jelent problémát, hanem változatlanul Kőbányán és Zuglóban is. 
Polgármester úrral megállapodtak abban, hogy napi szinten is lesz kapcsolattartás, és 
elkezdenek egy sokkal komolyabb érdekérvényesítést a lakosság érdekében. Radványi Gábor 
alpolgármester úr lesz a napi kapcsolattartójuk Egyébként rendszeres fórumok is vannak 
ebben a témában. Létezik egy úgynevezett Regionális Zajvédelmi Bizottság, amely most 
különböző jogi problémák miatt szünetelteti a működését. Jelenleg a jogszabályi háttér 
felülvizsgálat alatt van, de hamarosan elkezdi újra a munkát a bizottság, melyben a kőbányai 
képviselő-testület valamilyen módon képvisehetve lesz. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
ebben a problémában több érintett szervezet is szerepel, így a HungaraControl (Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt.), a légi irányításért felelős szervezet is, akikkel egyébként 
együttműködésben dolgoznak. A Kőbányát érintő problémák döntő része akkor orvosolható, 
ha átnézik, és megpróbálnak változtatni a repülési eljárásokon, a légi útvonalakon, amelyek 
Kőbányát is érintik. A repülőtér önkényesen számos kezdeményezést tett, és ezek a 
kezdeményezések haladnak a jövőben is. Eddig főleg Pestszentlőrincre, Üllőre és Vecsésre 
koncentráltak, ahol az első lakott települések nagyon közel esnek a repülőtér kifutópályáihoz. 
Ott végrehajtottak egy százmilliós nagyságrendű zajvédelmi programot, amely amellett, hogy 
zajszigetelést biztosít, a gázszámlán is érződik a hatása. Ezzel nagyon sok család 
életminőségén tudtak javítani. 

Elnök: Tervezik a témában regionális fórumok szervezését. Ezzel nem elzárkózni szeretne, 
hanem a probléma átbeszélését, a megoldás keresését minél közelebb vinni az emberekhez. 
Már egyeztettek a Budapest Airport vezetésével, és ezeket a fórumokat helybe viszik, 
lokálisan igyekeznek a kérdést kezelni, és a megoldásokat megkeresni. 

Fülöp Tamás: Válaszadását azzal egészíti ki, hogy az érintett területeken élők között van egy 
nagyszámú csoport, akikről tudják, hogy mi a problémájuk. Kőbányán és Zuglóban kicsit más 
a helyzet, van, akit egyáltalán, és van, akit sokkal jobban zavar. Ezt természetesen tudomásul 
veszik. A hozzászóló problémája nyilván egyedi, ezért javasolja, hogy az önkormányzat 
közreműködésével vegye fel a kapcsolatos a Budapest Airporttal, és együtt vizsgálják 
meg a konkrét ügyet. 

Dénes László (l. felszólalási jegy) kőbányai lakos távozott, még mielőbb sorra került volna. 
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Gorácz Vanda (14. sorszámú felszólalási jegy): A Szent László Gimnázium nevében 
köszönetet mond azért a támogatásért, melynek keretében a gimnázium tömegkommunikáció 
szakos tanulói kaptak egy már nem szalagos, hanem modern technológiájú kamerát és egy 
Canon fényképezőgépet, amely nemcsak fotók, hanem komoly kisfilmek felvételére is 
alkalmas. 

Elnök: Örül, hogy így is bővült a Szent László Gimnázium eszközállománya. Elmondja, hogy 
itt forgatott Brad Pitt, és mivel nem közterületen forgatott, hanem a konzervgyár területén, 
ezért az önkormányzat részére semmilyen bérleti díjat nem kellett fizetnie. Mivel felajánlást 
azért tettek, azt kérték tőlük, hogy a gimnázium szakmabeli tanulóinak munkáját támogassák. 
Ezek szerint ezt meg is tették. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a filmforgatásnak 
köszönhetően egy hónapon keresztül 1800 ember dolgozott a konzervgyár falai között. 
Nagyon sok embernek adtak munkát a filmforgatás során. Egy másik film is készült a 
kerületben, az önkormányzat is támogatta a Kopasz kutya kettő című film létrejöttét. A filmet 
kőbányai díszpolgárok közreműködésével forgatták A film kőbányai díszbemutatója 
december 13-án lesz. 

Dr. Kajcsos Ede (13. sorszámú felszólalási jegy): 
l. Elmondja, hogy 1979 óta dolgozik az Egészségházban. Amikor dolgozni jön, ráfordulva a 
Hungária körútról a Kőbányai útra, gyakorlatilag a harmadik autó már pirosban jön át, és 
közben keresztbe beragad a villamos. V él eménye szerint ott az időt át kellene állítani. 
2. Az Egészségháznál a parkolás lehetősége megoldatlan. Körülbelül két hete megjelent két 
megállni tilos tábla a Tara-liget után a Sportklub háznál. 
3. Egyszerűen nem tudja felfogni, hogy miért. Valószínűleg már megérkezett a levelük az 
illetékes helyre a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban. Az Egészségház elől ugyanis sorra 
tűnnek el főleg a Suzuki személygépkocsik Legutoljára az oldalsó parkolóból tűnt el egy. A 
térfigyelő kamerát föl kéne rakni oda, hiszen az egész kerület megfordul ezen a területen. A 
megállóban leszálló idős embereket meglökik, és már nincs meg az erszényük. Ú gy kellene 
oda felrakni két-három kamerát, hogy ezt végig lehessen követni. Ha bevonnák a Fradi pályát, 
a teniszpályát, az Oázist, anyagilag könnyebben kivitelezhető lenne. 
4. Kéri, hogy a Kőbányai Híreket az Egészségházba is juttassák el. 

Elnök: 
l. Kéri a Rendőrkapitány urat, beszéljenek az említett közlekedési lámpáról, hiszen 
valóban gondot jelent a Hungária körútról a balra kanyarodás a Kőbányai útra. Irdatlan 
rövid a zöld, ami rendelkezésre áll. Valóban egy-két autó fér át, sok esetben a pirosat 
használják. 
2. A népligeti parkolás valóban folyamatosan szűkülni fog, hiszen nagyon sokan úgy hajtanak 
be a Népligetbe, ahogy nem lenne szabad. Komoly gond az Egészségház körül a parkolás 
kérdése. Kérte a közterület-felügyeletet, hogy azon a területen ne is büntessenek. Kéri 
Szarvasi Ákost és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. illetékes munkatársait, itt is vizsgálják 
meg, hogy a halszálkás parkolás feltételrendszerét hogyan lehetne javítani a 
közeljövőben. Ha nem is azonnal, de 2012-ben megvizsgálni, hogy a költségvetésben 
tudnak-e erre forrást biztosítani, hogy a parkolási helyzeten javítsanak. 
3. Meg fogják vizsgálni a térfigyelő rendszer telepítésének lehetőségét. 
4. Sok orvosi rendelőben elhelyezték az újságot. Kéri a munkatársait, hogy az 
Egészségházba is jusson el a Kőbányai Hírek, akár úgy is, hogy az ott várakozók is 
tudják lapozgatni. 
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Elnök: Felkéri a Rendőrkapitány urat, hogy a térfigyelő karnerarendszerrel kapcsolatos rövid 
filmet mutassák be a jelenlévőknek 

Prezentáció - BRFK X. kerületi Rendőrkapitányának prezentációja a térfigyelő-rendszer 
működésével elfogott gépkocsi-feltörőkrőL 

Elnök: Megköszöni Rendőrkapitány úrnak a bemutatót. Elmondja, hogy az önkormányzat 
határozott szándéka, hogy a térfigyelő-rendszer működését továbbra is támogassa. Mielőtt a 
telepítés, fejlesztés mellett döntöttek, nagyon sok - nem a kerületben készült - felvételt 
megnéztek, és ezek meggyőzték őket arról, hogy érdemes fejleszteni a rendszert. A költsége 
nem kevés, és minél több kamerát telepítenek, a költség annál nagyobb lesz. 

Balogh Sándor (6. sorszámú felszólalási jegy): Az illetékes hatóság jóváhagyta a MÁV
telep belső úthálózatának kiépítését előirányzó tervet. Kérdezi, hogy az Önkormányzat elő 
kívánja-e segíteni a terv megvalósítását. Mit kíván tenni az önkormányzat az engedélyezett 
úthálózat fejlesztése érdekében, illetve egyáltalán kíván-e valamit tenni? Egyes hírek szerint a 
MÁV-telep Salgótarjáni úti házsorát le kell majd bontani az M4-es autópálya bevezető 
szakaszának megépítésekor. Megkérdezi, igaz-e a hír. Az M3 megépítésével biztosított az 
autópályán való közlekedés, így sok ember szerint az M4-es autópálya megépítése felesleges. 
Varga Péterhez, a MÁV Zrt. képviselőjéhez szól: Négy éve foglalkozik Varga úr a lakások 
értékesítésével, ezzel párhuzamosan a vasút egy másik szervezete riogatja a lakókat a 
kilakoltatássaL Kérdése, hogy nem lehet-e ezt leállítani. Már bíráságra járnak a lakók, és 
hiába mondják, hogy négy éve ígérgetik nekik, hogy most már tényleg napok kérdése és 
megvehetik a lakást. 

Elnök: Ahogy az elején is jelezte, a MÁV-telepet kiemeit ügyként kezelik, és ahhoz, hogy a 
megoldáshoz eljussanak - amely évtizedek óta várat magára-, számos lépést tettek az elmúlt 
hónapok során. A válaszadásban kéri majd a segítségét Révész Máriusz országgyűlési 

képviselő úrnak is, hiszen közösen jártak Fónagy úr államtitkárságán. Kérni fogja Főépítész 
asszony válaszát is. A napokban értesültek arról, hogy hogyan döntött a hatóság. A Főépítész 
asszonyt, mondja el, hogy a képviselők előtt most milyen lehetőség áll, és a Főépítészi és 
Fejlesztési Irodamilyen szakmai javaslatot tud megfogalmazni. Kéri majd Varga Péter urat is, 
hogy válaszoljon a feltett kérdésre. 

Révész Máriusz: 1990 óta birkóznak ezzel a problémával. A MÁV -telepen lakók meg 
szeretnék venni a lakásukat. A legegyszerűbb az lenne, ha a MÁV -tól megvennék, de ez nem 
ilyen egyszerű, mert a közművek nem felelnek meg teljesen a szabványoknak, és a közművek 
szabványosítása jóval többe kerülne, mint a lakások árából potenciálisan befolyó pénz. A 
MÁV többször felajánlotta az önkormányzatnak, hogy átadja a területet, amit az 
önkormányzat hajlandó is lett volna átvenni, csak a MÁV kért 200-300-400 millió forintot. 
Az önkormányzat egy olyan területért, amelyre rá kell fordítani 5-600 millió forintot, nem 
hajlandó még 200 millió forintot fizetni. A MÁV emiatt nem nagyon tudja eladni a lakóknak, 
és a kör itt bezárul. A MÁV nem fordít pénzt arra, hogy ezek az ingatlanok rendben legyenek, 
a lakók építési engedélyt nem kapnak, így borzasztó helyzet alakult ki. Először Kóka János 
miniszter úrhoz vitte be a kőbányai delegációt, aki meg is ígérte a közbenjárását, de mire a 
második fordulóra bejutottak volna, addigra már nem volt miniszter. Ez a ciklus is úgy 
kezdődött, hogy először a MÁV vezérkarával vette fel a kapcsolatot a Polgármester úr, de 
viszonylag keveset mozdult előre a dolog. Következő lépésként felkereste Fónagy államtitkár 
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urat, aki megígérte, hogy segíteni fog. Megbeszéltek egy időpontot, több illetékes embert oda 
is hívott a minisztériumból, de a tárgyalás végül - más elfoglaltsága miatt - az államtitkár úr 
nélkül zajlott le, de dr. György Istvánnal és Fónagy Jánossal megegyeztek, hogy ebben az 
évben még egy körre leülnek, melyet államtitkár úr fog koordinálni. Ezen a megbeszélésen a 
MÁV legfelső vezetése is jelen lesz, és megpróbálják előremozdítani a 21 éve megoldatlan 
problémát. Hozzáteszi, hogy még további kihívások is vannak a MÁV -val való 
kapcsolatukban. Az egyik a Törekvés pálya, amelynek a fenntartója az Északi-Járműjavító 
volt, ami már megszűnt. Az önkormányzat, hogy a pálya ne legyen teljesen az enyészeté, a 
pályára és az ott működő egyesület részére évi 28 millió forint támogatást biztosított. Még 
érdekesebb történet a Törekvés Művelődési Ház, ahol az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 
működtetésbe évi 20 M Ft támogatást tesz az önkormányzat, ugyanakkor most jelezték a 
művelődési ház vezetői, hogy kaptak egy levelet a MÁV -tól, hogy havi 150 OOO Ft bérleti 
díjat fizessenek a művelődési házért, amit a MÁV -nak kellene fenntartani, és az 
önkormányzat fizet, hogy ne dőljön össze. Tehát a tárgyalások folyamatban vannak, a 
Polgármester úr nem is hagyja, hogy az országgyűlési képviselők ne foglalkozzanak az 
üggyel. Reméli, hogy a következő évben ezeket a kérdéseket már nem kell feltenni, és minden 
problémás terület sorsa előre fog menni. 

Mozsár Ágnes: Elkészítették az új rendezési tervet annak érdekében, hogy kompromisszumra 
tudjanak jutni. Az NKH-tól (Nemzeti Közlekedési Hatóság) az engedélyt magánútként kapták 
meg. Ezt a területet akkor vagy a jelenlegi tulajdonos, vagy akinek eladja a MÁV, az fogja 
üzemeltetni, és azok fogják a terheket viselni. Az új rendezési tervben az a középső út 
kerülhet közterületi státuszba, tehát az az egyetlen olyan útfelület ezen a területen, amit 
esetleg az önkormányzat átvesz. Természetesen ez akkor valósulhat meg, ha a kerületi 
önkormányzat ezt a rendezési tervet elfogadja. A 4-es úttal kapcsolatban semmilyen- erre a 
területre vonatkozó - fővárosi tervet még nem látott, ez valószínűleg riogatás. Csak távlati 
fejlesztési tervek vannak a főváros hosszú távú terveiben. 

Révész Máriusz: Azért kapták magánútra az engedélyt, mert másra nem lehetett volna 
kiadni. 

Elnök: Ezek keskeny, 5-6 méter széles utcák. Egy utcája van a területnek, ahol az iskola, 
orvosi rendelő elhelyezkedik, ahol a szabályoknak megfelelő utat lehet kialakítani. Kérés volt 
az önkormányzat felé, hogy ilyen irányban rendezzék a kérdést. Az előző és a mostani 
szabályozási tervet is a MÁV kérésének megfelelően alakította az önkormányzat, hogy ezzel 
is elősegítse a megoldást. 

Varga Péter: Balogh úr kérésére válaszol, mely szerint a MÁV Zrt. vonja vissza a 
tulajdonában lévő Hungária krt. 1-3. lakótelepen lévő lakásokkal kapcsolatos azon 
intézkedéseit, hogy a lakásokban lakókat kiköltözteti. Ismeretei szerint egy ilyen ügy van. A 
kérést jelezni fogja a MÁV elnök vezérigazgatója részére. Kivizsgálják, és Balogh úr részére 
írásban fognak tájékoztatást adni. 
Révész Máriusz tájékoztatásával kapcsolatban elmondja, folynak a tárgyalások, megkapták az 
útépítési engedélyt, közforgalom számára megnyitott magánútra. Ez a telekalakítási 
engedélyük hiánypótlásával kapcsolatban azt jelenti, hogy a jelenlegi telekalakítás, amely a 
hatályos szabályozási terv alapján készült, a telkek kialakíthatók, mint magánút is. 
Természetesen a további teendőket a minisztérium, mint joggyakorló szerv útmutatásai szerint 
fogják végezni. Ahogy az országgyűlési képviselő úr is mondta, a megbeszélésen a MÁV 
felső vezetői is részt vesznek, és a megbeszélés eredménye alapján fogják megtenni a további 
intézkedése ket. 
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Palotai Lászlóné (12. sorszámú felszólalási jegy): Három kérdése van, plusz egy. 
l. A villamos- és buszmegállók tisztaságát kik ellenőrzik, van-e rá lehetőség, hogy a 

tisztaságot nem betartó személyek ellen szankciót alkalmazzanak? 
2. Mi az oka annak, hogyha a Bajcsy Kórház rendelésére időpontot szeretne kérni, a telefon 

kicsöng, de hosszú ideig nem veszik fel a telefont. Kénytelen villamosra, buszra szállni, 
elmenni és személyesen bejelentkezni? Úgy érzi, ezt a telefonszolgáltatást bővíteni 
kellene. 

3. Megkérdezi, milyen viszony van a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a közös képviselők 
között? Milyen együttműködésben dolgoznak? Úgy érzi, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
minden tulajdonában maradt közös területnek, ingatlannak nem is a tulajdonosa lenne. 
Hiányolja, hogy gyakorlatilag a kőbányai vagyont nem úgy kezelik, ahogy kellene. 

4. Ahol lakik, a Hatház utcai társasházon Gyakorló utca és Gépmadár utca táblák vannak. Az 
utca neve nincs feltüntetve. 

Elnök: 
l. Sajnos, a BKV képviselője elment, nem várta meg a kérdést. Valóban felül kell vizsgálni 
ezt a kollektív szerződést, és sok egyebet is. A villamos- és buszmegállóhelyeket nyilván 
takarítani és ellenőrizni kellene, ez a BKV feladata. A kerületi önkormányzat az 
észrevételeket szívesen fogadja mindig, de ezt csak továbbítani tudják a megfelelő szereplő 
felé, és kérni, hogy végezzék el a munkájukat. 
2. A betegbejelentkezéssei kapcsolatban kéri dr. Kálmán Sándor főigazgató urat, hogy 
válaszoljon a kérdésre. 
4. Sok helyen jelent problémát az utcanév-táblák hiánya vagy egyéb hiányossága. A 
népszámlálás is rávilágított arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozniuk kell. 

Elnök: Felkéri dr. Kálmán Sándort, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 

főigazgatóját, hogy válaszoljon a felvetett kérdésre. 

Dr. Kálmán Sándor: A korábbi években mindig nagyon sok kérdés illette a Bajcsy Kórházat. 
Örül annak, hogy tulajdonképpen ez az egy probléma merült fel. Egy évvel ezelőtt indítottak 
el egy központi ügyfélszolgálatot, előjegyzési rendszer bevezetéséveL Azokat az áldatlan 
állapotokat akarták felszámolni, hogy a szakrendeléseken, a labornál lehetetlen volt bejutni a 
rendelőkbe. Az emberek nyitás előtt már sokszor 6 órától várakoztak, hogy elsőként 
bejussanak. Az előjegyzési rendszerrel ténylegesen szeretnék a várakozási időt lecsökkenteni. 
Egy átlag időtartamct próbálnak meghatározni, ami a betegellátáshoz szükséges. Így a beteg 
valószínűleg fél órán belül be fog kerülni a rendelőbe. Céljuk, hogy idővel maguk a beutalót 
kiállító háziorvosok tudjanak időpontot kérni, amit a beteg a beutalával együtt megkap. A 
következő lépés pedig az lesz, hogy már beutalót sem kell kézben vinni, hanem azt is 
automatikusan eljuttatja a háziorvos a megfelelő rendelésekre. Azt gondolja, ez lesz az igazán 
kényelmes megoldás. Ennek a lépcsőzetes rendszernek a legmagasabb szintje az lesz, amikor 
maga a lelet is automatikusan megy a beutaló orvosnak. Kis türelmet kér, és véleménye 
szerint ezek a problémák belátható időn belül meg fognak oldódni. 

Elnök: Amikor hallottak erről a rendszerről, arra gondoltak, hogy ez a hálózat a háziorvosok 
oldalán is kerüljön kialakításra. Felvették a kapcsolatot a szoftverfejlesztő céggel. Hasznosnak 
tartanák, ha a háziorvosok tudnának időpontot egyeztetni. 
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Grandjeánné Diószegi Sára: Elmondja az orvosi ügyelettel kapcsolatos negatív 
tapasztalatai t. 

Dr. Kálmán Sándor: Tájékoztatja a hozzászólót, hogy az ügyeleti szolgálat nem a Bajcsy 
Kórházhoz tartozik, mint ahogy a mentőszolgálatra sincs ráhatásuk. 

Józsa Magdolna: Véleményeszerint nem működik a telefonos időpont egyeztetés. Azt tartja 
jónak, amikor a beteg az orvossal személyesen beszéli meg. 

Dr. Kálmán Sándor: Ezzel vitába száll, hiszen véleménye szerint a rendelési idő alatt a 
betegekkel és nem a telefonnal kell foglalkozni. Az előjegyzésnek pont az a célja, hogy ne 
órákat várjanak ott a betegek. 

Józsa Magdolna: Érthetetlen a betegek számára, hogy miért váltogatják az orvosokat. A 
beteg megszokja, kétszer-háromszor eljut egy orvoshoz, negyedik alkalommal már biztosan 
nincs ott az az orvos, aki valamennyire már megismerte a beteget. Véleménye szerint 
szükséges lenne a folytonosság. Sérelmezi, hogy a kardiológiára is nagyon távoli időpontot 
tudnak csak adni. 

Dr. Kálmán Sándor: Nem szeretné hárítani a kérdést, de például a XVII. kerületi 
reumatológián annak is örülnek, hogy rendelést tudnak tartani. Nincs ortopéd orvos. Tudja, 
nem jó dolog hosszú időt várni egy kardiológiai vizsgálatra, de egyszerűen fizikailag nincs, 
aki beüljön rendelni. Sajnos, a jövő még rosszabb lesz. Egyre nagyobb probléma a szükséges 
orvos létszám biztosítása. Darabszámra nincs orvos problémájuk, minden státuszt be tudnak 
tölteni, de a 35-50 év közötti szakorvosok, akiknek van szakmai tapasztalata, rutinja, 
gyakorlatilag hiányzik. A pályakezdők jönnek, jelentkeznek, csak már lassan nem lesz, aki 
tanítsa őket, és vannak az idős, nyugdíjas orvosok. Véleményeszerint végképp pánikhangulat 
lesz, ha egyszer azt mondják ezek az idős kollégák, hogy a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket 
szeretnék tölteni. 

Elnök: Ahogy a Bajcsy Kórház, úgy az Önkormányzat sem tud mit kezdeni azzal, hogy a 
háziorvosok jó része is nyugdíjas ma már. Ez nagyon komoly, országos probléma. A Bajcsy 
Kórház egy jól felszerelt, modern kórház, itt még egészen más a helyzet, mint sok más 
településen, más kórházban. Javasolja, hogy amikor az Idősügyi Tanács jövő évi munkatervét 
megalkotják, akkor tegyék egy kerekasztal-megbeszélés témájává ezt a kérdést. Fontosnak 
tartja ezt az eszmecserét. Az ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat 
szerződéssel működteti egy céggel az ügyeleti rendszert. Bárki, aki olyat tapasztal, ami nem 
helyes feladatellátás, lehetőleg írásban jelezze az önkormányzat számára. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jövőre városrészenként tartanak majd közmeghallgatást 
Megállapítja, hogy elfogytak a felszólalási jegyek, minden témát megtárgyaltak, megköszöni 
a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 20.25 órakor bezárja. 

K. m. f. 1\~ 
Kovács Róbert · 
polg,rmester 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, közmeghallgatás-füzet (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és névszerinti szavazásról készültjegyzőkönyv 

./ felszólalási jegyek 


