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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 / 2008. (II. 21.) 
sz. 2008. évi költségvetési rendeletében 2 Millió forint fedezet biztosításával döntött a feladat 
szükségességéről és annak végrehajtásáról. 

Ennek megfelelően a nyilvános illemhely terveztetéséhez a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály a versenyeztetési rendeletben foglaltak alapján a 
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottsága elé terjesztette a beruházási 
engedélyokiratát, melyet a Bizottság nem fogadott el, tekintettel arra, hogy nem volt konkrét 
elképzelés arra vonatkozóan, hogy az illemhely milyen műszaki paraméterekkel és milyen 
üzemeltetési rendszerben valósuljon meg. 

Ezzel párhuzamosan felmerült annak lehetősége is, hogy ingyen konténer illemhelyet kaphatna 
Önkormányzatunk a reklámfelület biztosításáért cserébe, melyről a Bizottságot az ülésen 
tájékoztattuk. 

A 256/2008. (IV. 10.) sz határozata alapján a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési 
Bizottság felkérte a polgármestert,hogy tegyen javaslatot a köztéri illemhelyek kialakítására. 

Ennek megfelelően a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kérte írásban az 
Építésügyi és Környezetvédelmi főosztályt, hogy a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elé készítsen javaslatot a köztéri illemhelyek kialakítására és elhelyezésére 
vonatkozóan. 

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 2008. szeptember 2-ai tájékoztatása alapján a 
konténer illemhelyek kihelyezésével kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések még folyamatban 
vannak és azok megvalósulásáig helyeztessünk ki mobil illemhelyet a 43/2006. (ÜI.20.) sz. 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 / 2006. (III. 1.) sz. 2006. évi költségvetési 
rendeletében 2 Millió forint fedezetet biztosított a működési kiadások között a mobil WC-k 
üzemeltetésére. 
A 6 db mobil WC kihelyezésére és üzemeltetésére bekért ajánlatok és szerződéstervezetek 
összegzésénél azonban kiderült, hogy a megrendelő felelős mindazon károkért, mely a 
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rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye, így az üzemeltetés 
költségein felül - heti két karbantartással számítva , amely a 2006. évben egy hónapra közel 
100 e Ft-os költségen (éves költség: közel 1.000 e Ft) - további költségekkel is számolnunk 
kellett volna (1 mobil WC bekerülési költsége kb. 500 Euró). Ezen szerződéses feltételeket az 
Önkormányzatunk nem tudta vállalni és a szerződés nem került aláírásra. A mobil WC-k 
kihelyezése nem valósult meg. 

A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 2009. január hónapban felmérést 
készített, mely során ismételten megállapítást nyert, hogy a lakosság a kerületben a szükségletét 
kizárólag kereskedelmi vagy egyéb más szolgáltatást nyújtó zárt helyen tudja elvégezni. 
Ezeken a helyeken egy-egy helyet leszámítva a használat általában ingyenes. A felmérésről 
készített feljegyzést, a helyszínek listáját az előterjesztéshez mellékeltük. 

A kerületben meglévő állapot javításához mindenképpen szükség van nyilvános illemhelyek 
létrehozására, működtetésére. 

A korábbi döntések alapján és azokat kiegészítve első lépésben a meglévő létesítmények 
üzembe helyezésére (MÁV pályaudvarok) kezdeményeztünk tárgyalásokat a MAV 
illetékeseivel, valamint a 2009. évi költségvetésbe beterveztük és elfogadásra került a 
forgalmasabb helyekre, nagyobb parkokban (Óhegy park, Sportliget) nyilvános, épített 
illemhely terveztetése. 

Az épített, nyilvános illemhelyek koedukáltan, két- két férőhelyesre és az érvényben lévő 
szabályozások által előírt műszaki felszereltséggel, víz - és csatornahálózatba bekötve hoznánk 
létre, melyekhez a szakhatósági hozzájárulásokat és egyeztetéseket a tervezés során figyelembe 
kell venni. 

Az illemhelyeket pénzbedobós rendszerűre javasoljuk, mely az üzemeltetési költségek egy 
részét fedezné. Az üzemeltetést a parkokat üzemeltető KŐKÉRT Kft. végezhetné, melyhez a 
takarításból és anyagfeltöltésből adódó költségeket éves szinten a költségvetésben szerepeltetni 
kell. 

Amennyiben a Képviselő-testület jóváhagyja a helyszíneket - Sportliget és Óhegy park - az 
engedélyes tervek az év végére készülhetnek el, 2010. évi kivitelezéssel. 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
szíveskedjenek elfogadni. 

Határozati javaslat; 

l./A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a 
Kőbányai Önkormányzat területén működő nyilvános illemhelyek helyzetéről készített 
beszámolót elfogadja. 
Az Óhegy parkban és a Sportligetben létrehozandó illemhelyek kivitelezésének 
előkészítéseként a költségvetésben felhalmozási célú tartalékába helyezett 10 Millió 
forintot felszabadítja. 



1.1 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete felkéri a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a MÁV Zrt-vel a pályaudvarokon lévő 
nyilvános illemhelyek újbóli üzembe helyezésére és folyamatos működtetésére. 

Határidő: 2009. október 15. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 6. 

szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Tárgy:a Budapest X. kerület 
területén található illemhelyek 

FELJEGYZÉS 

Budapest Főváros X. kerületnek területén a lakosság részéről igénybe vehető, működő nyil
vános illemhely nem található. Amelyik még megvan, az nem működik, illetve megszűnt. Az 
alább felsorolt helyeken tudják az emberek a szükségletüket elintézni különböző feltételek 
mellett. 

Gyorséttermek: Mc'Donalds 

1. Gyömrői út - Sibrik Miklós út sarok 
2. Kőbányai út - Könyves K. krt. sarok 
3. Kerepesi út - Keresztúri út sarok 
4. Jászberényi út - Maglódi út sarok 

Burger King 

5. Ecseri út - Üllői út sarok 

ingyenes 
ingyenes 
ingyenes 
ingyenes 

ingyenes 

Vasútállomások: 

1. Kőbánya - Alsó Pu. 
2. Kőbánya -Felső Pu. 
3. Rákos Állomás Pu. 
4. Kőbánya - Kispest Pu. 

van, de nem üzemel 
van, de nem üzemel 
van, üzemel, ingyenes, rossz állapotú 
nincs, lebontották 

Az állomásokon működő vasúti restikben van WC, azok szükség esetén használhatók. 

Bevásárló központok, illetve piacok. 

1. ÁRKÁD bevásárló központ (Őrs vezér tér) van, ingyenes 
2. CB A bevásárlóközpont (Gyömrői út) van, ingyenes 
3. Family Center Kőbánya (Sibrik Miklós út) van, ingyenes 
4. Cédrus Piac (Fehér út) van, ingyenes 
5. Plazza Piac-Csarnok (Kerepesi út) van, fizetős 
6. Kőbazár (Maglódi út) van, fizetős 
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Közterületi WC-k: 

1. Liget téri aluljáró megszűnt 
2. Liget téri nyilvános WC. Van, de nem üzemel 

Egyebek: az Új-köztemetőben van működő nyilvános, fizetős illemhely. 

A kerületben lévő benzinkutaknál zárható WC-k találhatóak, amelyek kulcsát kérésre többnyi
re odaadják. 

Budapest, 2009. február 19. 

JJ*4 ^ 
Schubert János 
útfelügyelő 
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