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Határozati javaslatok: 
1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, intézkedjen annak 
érdekében, szennyvíz ne áraszthassa el Kőbánya közútjait, közterületeit. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg mik a 
szükséges teendőket abban az esetben, ha mégis szennyvíz árasztja el 
útjainkat, s intézkedjen azok haladéktalan végrehajtásáról. 

A középkori városokról köztudott hogy szennyvízelvezetésük, hulladékkezelésük nem 
volt a mai higiénés elvárásoknak megfelelően megoldva. A szerves anyag 
rágcsálóknak, ízeltlábúaknak jó életfeltételekéi biztosítva járványok kialakulását 
biztosította. 
A fekáliával való kontaktus a fertőző májgyulladás (hepatitis A) terjedését teszi 
lehetővé. A csatornázatlan településeken, ha víz kimossa az emésztőgödrök és 
árnyékszékek tartalmát, amióta van rá lehetőség, védőoltással előzik meg e járványos 
betegség kialakulását. Tudható, hogy kerületünk csatornahálózata nem patkánymentes, 
ezért más betegségek is felüthetik fejüket. 

A mellékeit képek tanúsítják, hogy kerületünk csatornahálózatából a szennyvíz - több 
városrészben az úttestre ömlik: Gyömrői, Újhegyi - Sibrik Miklós Gergely utcák, 
kereszteződései, Maglódi út, Téglavető utca, Albertirsai út. 

Nem arról van szó, hogy nem tudja elnyelni a kanális csapadékvizet! 

Járvány kialakulásának fellételei biztosítottak! A szennyvíz visszahúzódása után a 
megszáradt „anyagod a szél porként hordja, belélegezhetövé teszi azt. 
A Maglódi út - Téglavető utca sarkán étkezde és élelmiszer bolt is működik 
„szabályosan", a környék takarítása nélkül. 

Ez több, mint: gusztustalan. 

E középkori állapotokat nem észrevéve úgy viselkedni, mintha kulturált lenne 
környezetünk, álszent felelőtlenség. 
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Meg kell vizsgálni a járványügyi kötelezettségeket és eleget kell tenni azoknak. 

Meg kell vizsgálni, hogy egy több évtizede nem jól funkcionáló csatorna használatáért 
jogos-e csatornadíjat kérni, netán a csatorna üzemeltetőjét terheli-e bírság a felelőtlen, 
kárt okozó üzemeltetés, és a jogtalan díj számlázása miatt. 

A Maglódi úton évente többször áll le a villamosközlekedés a járművek motorjait elérő 
víz miatt. 

A csatornahálózatban nyomással áramló víz onnan kikerülve, az útburkolatot alámosva 
tönkreteszi azt. (Újhegyi - Gyömrői sarok.) Egyik közmű a másikat teszi tönkre. 

Kerületünk polgárai fizetés ellenében mindkettőt élvezhetik. 

Biztosítani kell a szennyezett területek tisztítását, mint az elöntött alsó rakpartot árvíz 
után, és gondoskodni kell az elöntött terület és környékének fertőtlenítésről. 

Meg kell oldani a csalornafedök rögzítését, és ha a helyükről mégis elmozdultak, 
azonnali visszatételükről gondoskodni kell a balesetveszély megszüntetése miatt. 

Budapest, 2009. augusztus 17. 
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