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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORiMANYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE . 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) 2013. november 28-án megtartott közmeghallgatásáróL 

Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
dr. Csicsay Claudius Iván, dr. Fejér Tibor, Farkas Gábor, Gál Judit, Marksteinné Molnár 
Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Somlyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarolta, Tóth 
Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Agócs Zsolt egészségügyi ok 

BTJD/:PEST FÖVÁROS X. KERÜLET l 
KÖid.NYAI ÜNKORMÁNYZA.T 

Polgármcsteri Hivatala 

lk tatász ám:. L1/f'!2.:~.0?/!t:i/Jo-. {-.?:J-,~1-.X.-: .-... -. l Élő Norbert munkahelyi elfoglaltság 
Révész Máriusz külföldön tartózkodás 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. Az ülésrő hangfelvétef~Rzgf.C l 7· 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Elöszám: ................ db Előadó: 
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Mozsár Ágnes a Főépítészi Csoport vezetője 
Dr. Mózer Éva a Hatósági Iroda vezetője 
Ehrenberger Krisztina a Humán Iroda vezetője 
Kálmánné Szabó Judit a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 
Pándiné Csemák Margit 
Szász József 
Dr. Egervári Éva 
Fodor János 
Tubák István 
Danka Zoltán 
Filipovics Máté 
Inguszné dr. Barabás Rita 
Dr. Szebechlebszky Erika 
Dr. Haintz Andrea 
Hancz Sándor 

Szabó László 
Lajtai Perenené 
Dr. Horváth Tivadar 

vezetője 

a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport 
vezetője 

a Jegyzői Iroda Szervezési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Jogi Csoport részéről 
a Közterület-felügyelet vezetője 
nem képviselő bizottsági tag 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Horvát Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
az ÁNTSZ részéről, tiszti főorvos 
a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala vezetője 
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Meghívottak: 
Dobrai Zsuzsanna 
Melega Kálmán 
J ankovich Tibor 
Dr. Korpai Anita 
Mednyánszy Miklós 

Jógáné Szabados Henrietta 

Rappi Gabriella 

Apagyi Krisztián 
Morassi László 

Győrffy László 

Deézsi Tibor 

Pfeifer Istvánné 
Buday Pál 
Szabó Ágoston 

Tarró Zsolt 
Fábián Bertold 

Nagy Attila 

TallákIstván 
Hermán Boglárka 

Dr. Nagybaconi Béla 
Dr. Kajcsos Ede 
Kínorányi Józsefné 
Dr. Kormányos László 
Lipusz Ferenc 

Varga Péter 

Bakos József 

Borsos Katalin 

SzabóRita 

Kozma László 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

vezető titkár 
tanácsadó 
tanácsadó 
a Hatósági Iroda irodavezető-helyettese 
az Építés-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoport 
vezetője 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
részéről 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda Költségvetési Csoport 
vezetője 

a Hatósági Iroda Hatósági Csoport vezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
programigazgatója 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
általános igazgatóhelyettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. általános vezérigazgató
helyettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelési igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városfejlesztési divízió 
vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetés részéről 
a X. kerületi Rendőrkapitányság rendészeti osztály 
vezetője 

a X. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezető

helyettese, bűnügyi osztályvezető 
a X. kerületi Rendőrkapitányság részéről 
az FKIKPKK és X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság részéről 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház orvosigazgató-helyettese 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház részéről 
a MÁV Zrt. Bp. Területi Mérnök Iroda irodavezetője 
a MÁV-START Zrt. marketing és fejlesztési vezetője 
a MÁV Zrt. Bp. Területi Igazgatósága gazdálkodási 
igazgatóhelyettese 
a MÁV Vagyonkezelő Zrt. ingatlanhasznosítási 
szakértője 
a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szaigálat Zrt. 
főosztályvezetője 
a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szaigálat Zrt. 
légiforgalmi környezetvédelmi szakreferense 
a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szaigálat Zrt. 
részéről 

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részéről 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. A jegyzőkönyvet T asi Éva 
vezeti. A közmeghallgatásról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (15 igen, egyhangú 
szavazattal) elfogadja a közmeghallgatás napirendjét az elnöki köszönfőt követően, az 1-37. 
sorszámmalleadott felszólalás i jegyek témakörei szerint. 

Elnök: Bemutatja a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal jelen lévő munkatársait, 
valamint a kerület intézményeinek képviselőit. 
Elmondja, hogy a kiosztott füzet a Képviselő-testület, a bizottságok, és a Polgármesteri 
Hi va tal 2013. évi eddig elvégzett munkáj ának értékelését tartalmazza. (Elektronikus formában 
elérhető és letölthető a www.kobanya.hu honlapon.) Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
amennyiben az elhangzott kérdések valamelyikére helyben nem tudnak válaszolni, írásban 
teszik azt meg. 

Elmondja, hogy készült egy rövid beszámolóval, amelyet prezentáció keretében néhány 
képpel illusztrál. 

Első kérdés, amely mindig felmerül, hogy hogyan állnak Kőbánya pénzügyei. A grafikon 
nagyon jól szemlélteti az elmúlt tíz év likviditási helyzetét Beszámol arról, hogy a kétezres 
évek elején az Önkormányzat költségvetése év végére nem érte el az 500 millió forintot, 
2007-2008 környékén pedig előfordult, hogy mínusz 3 milliárd forint folyószámlahitel 
környékére került. Tudni kell, hogy az Önkormányzatnak évente két alkalommal keletkezik 
jelentősebb bevétele, az áprilisi, illetve az októberi időszakban. Ebben az időszakban fizetik 
be a vállalkozások az építmény- és a telekadót Később az ebből befolyt összegből kell az 
Önkormányzatnak gazdálkodnia. Azonban az utóbbi években sikerült stabilizálni az 
Önkormányzat likviditását Tájékoztatásul elmondja, hogy a tavalyi évben megvásárlásra 
került közel egymilliárd forint összegben egy ingatlan hitelfelvétel nélkül. Beszámol arról, 
hogy a Magyar Állam a Kőbányai Önkormányzattól is vállalt át adósságot. Ez az éves 
gazdálkodásban 100-120 millió forint összegű pozíciójavulást eredményezett. Kőbányának 
nem voltak komoly beruházási hitelei, amelyek keletkeztek, azokat 2006-ig vette fel az 
Önkormányzat, és többek között ennek a törlesztése folyik. 

Vizsgálta azt is, hogyan alakultak az Önkormányzat beruházásai. A kétezres évek elején 
jelentős felhalmozási bevétel jelent meg az ÖnkormányzatnáL Kiemelkedő volt a 2005-ös év, 
mivel abban az évben adta el az Önkormányzat a Mázsa teret, a Hungexpo részvényeket, 
valamint a meglévő Richter részvényeket Az utóbbi években az Önkormányzat felhalmozási 
bevétele (ingatlanértékesítésből, vagyonértékesítésből származó bevétel) nem nagyon 
keletkezett, a mobilizálható likvidvagyon elfogyott. Át kellett alakítani a költségvetés 
szerkezetét. Elmondja, hogy pályázati bevétel 2002-2006 között nem érkezett az 
Önkormányzat számlájára. A 2010-es évre azonban a pályázati bevételek elérték az ötszáz 
millió forintot, idén pedig a 2,3 milliárd forintos nagyságrendet Nyilván ez egy nagyon aktív 
pályázatelőkészítő és pályázatíró tevékenységgel jár. Ebben nagy szerepe van a kerület 
intézményeinek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat által kiírt Tér_Köz pályázaton 
sikeresen szerepelt az Önkormányzat, így öt milliárd forint keretösszegre tett szert. Ezt az 
összeget az Újhegyi sétány megújítására fogja fordítani az Önkormányzat. Olyan fejlesztések 
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kerülnek megvalósításra, amelyek a remények szerint vonzani fogják az embereket. A 
fej lesztések a 2014-es évben kezdődnek el, és várhatóan 2015-ben érnek véget. 
Fővárosi beruházásként sor került néhány olyan fejlesztésre, amely a Kőbányai 

Önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat szoros együttműködésének köszönhető. 
Pár héttel ezelőtt átadásra került az a buszkorridor, amely a rákoskeresztúriakat kapcsolja 
össze az Örs Vezér teréveL Ezt a buszkorridort a kerületiek is tudják használni, hiszen a 
Kertvárosból a Jászberényi út mentén élők közül sokan veszik igénybe a tömegközlekedést. 
Reményei szerint a kötöttpályás közlekedés is előbb-utóbb meg fog valósulni és akkor még 
jobb lesz a kapcsolat a külső városrészekkeL Örömteli, hogy a külső városrészekkel való 
kapcsolat korszerűbb buszokon valósulhat meg. 
Másik nagy fővárosi beruházásként említi a hármas villamos vonalának a felújítását. Az 
elkészült vágányon buszok is fognak közlekedni, mivel a BKK az Élessaroknál olyan 
megoldást tervezett, amely az Újhegy felől jövő buszokat rávezeti a villamos pályára. Ezzel a 
megoldással közös megállójalesz a villamosoknak és a buszoknak, amelynek köszönhetően 
az Élessaroknál keletkező forgalmi dugókat el tudják kerülni az autóbuszok, és gyorsabbá 
válik az Örs V ezér tere megközelítése. 

Beszámol arról, hogy a Gyakorló utcában évtizedes probléma a parkolás kérdése. A 
visszajelzések azt mutatják, hogy valaki azt szeretné, ha több parkoló épülne, míg valaki azt, 
hogy szűnjön meg parkoló. Az elmúlt tíz évben nagyon sok panasz érkezett a lakóktól annak 
kapcsán, hogy nem tudnak parkolni a környéken. A Gyakorló utcában a fizető parkolók 
bevezetésével lényegesen megváltozott a helyzet. A nap minden órájában találni szabad 
parkolóhelyet Nyilván az, hogy fizetni kell a parkolásért problémát jelent az 
agglomerációban élők számára, de az Önkormányzatnak a környéken élők érdekeit kellett 
figyelembe vennie. A Fehér út másik oldalán megépülő fővárosi parkoló az agglomerációról, 
a külső területről érkezőket fogja szolgálni. A közgyűlés döntött a P+R parkoló 
megépítéséről, minden rendelkezésükre áll, azonban az egész terület egy osztatlan közös 
tulajdonban van, és nincs meg minden tulajdonos hozzájárulása az építkezéshez. Amíg nem 
áll rendelkezésre az összes hozzájárulás, addig nem indulhat el a beruházás. A Gyakorló 
utcában továbbá foglalkozott az Önkormányzat a járdák felújításával, valamint a csapadékvíz 
elvezetésével is. 

A Kis-Pongrác projekt keretén belül sor kerül 84 db önkormányzati lakás felújítására, 
valamint minden társasházba megújult fővezetékek kerülnek. Beszámol arról, hogy nem kis 
nehézséget okoz, hogy az irányító hatóságok minden közbeszerzést előzetesen ellenőriznek. 
Ez a tevékenység nem kevés késedelemhez vezet, így csak következő évre sikerül az erre az 
évre tervezett lezárást realizálni. Azt is el kell mondania, hogy a társasházak teljesen eltérő 
módon vesznek részt ebben a projektben. Valamelyik társasház 5 OOO OOO Ft összegű saját 
beruházást vállalt, és van olyan, amelyik 50 OOO OOO Ft összegűt. 

Beszámol további néhány példaértékű beruházásróL Kiemeli a Kada utcában épülő 
sportcsarnokot, amely nemcsak a kosárlabda sportot fogja szolgálni, hanem a délelőtti 

órákban az iskola tornatermeként fog funkcionálni. A Kőbányai Önkormányzat 150 OOO OOO 
Ft összegű önrésszel támogatja ezt a projektet. Elmondja, hogy kerületi cégek, nagyvállalatok 
is támogatják a beruházást. Az EGIS Nyrt. a napokban nyilatkozott arról, hogy 200 OOO OOO 
Ft értékben támogatja azt, hogy a Kada utcában ez a Sportcsarnok megépülhessen. Reményei 
szerint az építkezés 2014 nyarán befejeződik. 

A Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül a Liget utcában megújításra került egy telek, 
amelyre épült egy műfuves pálya, világítássaL A pálya megvalósulását 70%-ban finanszírozta 
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a Magyar Labdarúgó Szövetség, 30%-ban pedig a Kőbányai Önkormányzat. Ennek kapcsán 
elkészült egy kapcsolódó beruházás is. Az iskola tűzfalát leszigetelték és lefestették, illetve a 
szomszédos épület tűzfalát is, a társasházzal együttműködve, rendbe hozta az Önkormányzat. 

A Kőbányai Gépmadár Óvoda, valamint a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde épületeKEOP-os 
forrásokat felhasználva újul meg. Új szigetelést kap az épület, illetve korábban az összes 
nyílászárát kicserélték, valamint megújult a villamoshálózat, és az épület világítása is. Sor 
került a vizesblokk felújítására is. 

Beszámol arról, hogy az elmúlt évek során szinte minden óvodában, bölcsődében, valamint 
orvosi rendelőben kicseréltette az Önkormányzat a nyílászárókat, a "Szemünk fénye" program 
keretében megújult, korszerűsödött a világítás, azonban a vizesblokkok kritikus állapotban 
maradtak. Ezért ebben az évben indított az Önkormányzat egy programot a vizesblokkok 
felújítása érdekében. 

Egy nagyon régi kérésre a V árasközpontban nyilvános illemhely került telepítésre, amely a 
KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. gondozásában van. A KÖKERT Kft. 
munkatársai óránként takarítják az illemhelyet. 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon komoly a kerület elmaradása. 
A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban sikerült egy rámpát építeni, 
valamint korábban kijelölésre került egy mozgáskorlátozott parkolóhely is. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy az illemhelyet is tudják használni mozgáskorlátozottak, valamint az épületben 
működő lifttel fel tudnak menni a színházterembe. 

Ugyan nem az Önkormányzat a kivitelezőjeannak a pumpapályának, amely az Önkormányzat 
által támogatott azon kerületi sportegyesület közreműködésével valósult meg, amely ritmikus 
sportgimnasztikával, és kerékpáros sporttal is foglalkozik. Ez az Egyesület lehetőséget kapott 
arra, hogy a Sportligetben építsen egy kis kerékpáros pályát. Nagyon régen kérik a fiatalok, 
hogy készüljön egy ilyen pálya. Egy Önkormányzat gazdálkodásában fillérekbe kerül egy 
ilyen pálya kialakítása, mégis lehetőséget biztosít a fiatalok számára. Már készen vannak a 
tervek a következő fejlesztésre, tovább fognak haladni az ilyen egyszerűen kivitelezhető 
létesítmények terén. 

A tavalyi évben megépítésre került egy jégpálya az Ihász utcában, amely szintén a 
vállalkozások társasági adójából származó támogatással épült meg. A jégkorongsport volt a 
kedvezményezett, az Önkormányzat önrésszel, ingatlannal támogatta a létesítmény 
megépítését Egy olyan burkolat került beszerzésre, amely lehetövé tette, hogy a sátorral 
fedett jégpálya nyáron otthont tudjon adni a görkorcsolyásoknak, de a floorball is remekül 
megél a pályán. 

A Gyömrői úton működik a Richter Gedeon Gyógyszergyár fejlesztő-kutató központja. A 
Gyömrői út másik végén a Bosch végez fejlesztéseket. 2013-ban már egy épületet átadtak, de 
csak 2015-ben fog elkészülni a teljes beruházás. Terveik szerint több mint ezer magyar 
mémök fog itt dolgozni. Az intelligens forgalomirányítás, automata parkolás és trükkös 
parkolás rendszereit fejlesztik. A Fiorentinit kevesen ismerik, ez a cég is a Gyömrői úton 
épített egy gyárcsarnokot Gáznyomásszabályozó-készülékeket fejlesztenek itt, precíziós 
hegesztéssei foglalkoznak. Nagyon szép, korszerű csarnokot építettek, ez is megújuló ipart 
jelent a városban. A Richter az elmúlt években folyamatosan fejleszt, ehhez most felzárkózott 
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az EGIS Nyrt. is, aki nemcsak az épületeit újítja meg, de épített bemutatótermet, a 
technológián is változtat és fejleszt, ami a Keresztúri úton példaértékű. 

Súlyos örökségünk a Mázsa tér, ahol az érintett cégek nem úgy járnak el, mint az előbb 
említettek. Az Önkormányzat 2005-ben adta el a Mázsa teret, azóta nem történt gyakorlatilag 
semmi. Láttak látványterveket, amelyekből semmi nem készült el. Egy osztrák 
befektetőcsoport a tulajdonos. Arra is nehéz rábírni őket, hogy rendet tartsanak a területen. A 
KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. munkatársai tették rendbe a terület egy részét. Az 
Önkormányzatnak ezzel kapcsolatban is keletkeztek kiadásai, amelyet szeretnének peres úton 
behajtani. Jelen pillanatban az Önkormányzat igyekszik rendrakásra kényszeríteni a 
tulajdonost. Amíg a tulajdonos nem fog beruházni, vagy nem értékesíti a területet, addig a 
helyzet nem fog változni. 

A "Tiszta udvar rendes ház" mozgalmat pár éve indította az Önkormányzat. Idén több mint 
százötvenen vehettek át dísztáblát Minden ingatlantulajdonosnak a ház előtti területet 
egészen az úttestig rendben kell tartania és gondoznia kell a vízelvezető árkot, nyírni a 
bokrokat, a lelógó faágakat, a füvet, irtani a parlagfüvet, összesöpörni a ház előtti területet. Ez 
legyen társasház, családi ház, intézmény, cég, mindenkire irányadó. Ha sokan kapnak 
porcelántáblát, akkor mindenki tesz majd egy kicsit, hogy szép legyen a környezete. Látja a jó 
példákat. Fontos, hogy együttműködjenek ebben a kutyatartókkal. Komoly probléma a 
kutyások együttélése azokkal, akik nem tartanak kutyát. Az állati ürülék nagyon veszélyes 
kórokozókat tartalmaz. Az Önkormányzat folyamatosan szaporítja a kutyaürülék-gyűjtök 
számát, külön hálózatot szervez a kutyaürülék elszállítására, kis- és nagykutyáknak 
elkülönített kutyafuttatók épülnek, itatóval ellátva, versenyt is szerveztek. Megrendezésre 
került egy "kutya szépségverseny", amelyen több százan vettek részt. Különdíjat kaptak a 
fiatal kutyatartók. Követendő példaként említi, hogy ősszel a kutyatartók tették rendbe a 
kutyafuttatókat. 

A Mélytó környékén komoly beavatkozásra került sor, a KÖKERT Kőbányai Nonprofit 
Közhasznú Kft. munkatársainak munkáját a Horgászegyesület, valamint a rabok is segítették, 
akik lefestették a kerítést. Sikerült megújítani a környezetet, növényeket telepítettek, új 
lépcsőt építettek, a Tégla-múzeumnál eltüntették a grafitit, táblákat helyeztek el, amelyek 
informálják az idelátogatókat, hogy mit jelent a téglafal. A tervek között szerepel a környező 
iskolák tanulói számára a horgászat bemutatása, tanítása. Ez a környezet, ez a tó szinte 
páratlan értékű közös kincsünk, mindenki felelőssége, hogy ezt megőrizze itt a város közepén. 

A KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nagyon jól halad a közfoglalkoztatás 
alakulása, idén decemberben több mint 400-an fognak dolgozni, és nemcsak dolgozni fognak, 
hanem tanulni is. Lesz, aki a 7-8. osztályt fogja elvégezni, mások kompetencia prograrnon 
vesznek részt. A KÖKERT Kft. nagyon sokat tesz a közterületek rendbetétele érdekében. 
Sajnos a rongálások is sok helyen megjelennek, előfordult, hogy a pihenőpadot felhelyezték a 
pergola tetejére, sokszor hintákat vágnak le, felgyújtják a gurniburkolatot a kosárlabdapályán. 
Nem lehet mindig, mindent őrizni, másként kell eljárniuk, hogy ne történjen meg mindez. 
Ezen a területen is még hosszú utat kell bejárniuk. 

Beszámol arról, hogy az Önkormányzat közterület-megújítási nívódíjat kapott az Újköztemető 
előtti körforgalom megújításáért a Fővárosi Önkormányzattal közösen. Komoly munkát 
végeztek ebben a Polgármesteri Hívatal munkatársai. A közterület állapotának változásához 
hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtés változtatása is, ami biztos, hogy még nem tökéletes. A 
legtöbb panasz azért érkezett az Önkormányzathoz, hogy minden szelektívgyűjtő körül 
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megjelent az illegálisarr lerakott hulladék, építési törmelék, sok minden egyéb. Ezt a 
hulladékat vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a kerületi Önkormányzat szállítatta el, 
komoly költségen. Ma már megvalósul a házaknál történő szelektív gyűjtés. Kőbányán 2014. 
első negyedévében fejeződik be a szelektív hulladékgyűjtők telepítése. Nagyon sajnálja, hogy 
az üveggyűjtők a közterületen maradnak. 

Elmondja, hogy a közbiztonság helyzetét számon kérik az Önkormányzattól, bár nem biztos, 
hogy jogos ez a számonkérés, hiszen a közbiztonság elsősorban a rendőrség feladta. Kevesen 
vannak a rendőrök. Sokkal több rendőrre lenne szükség nemcsak Kőbányán, hanem máshol is. 
Az Önkormányzatnak nincs más lehetősége, mint a rendőrség munkáját támogatni, amit 
igyekszik maradéktalanul megtenni. A térfigyelő- kamerák telepítése megközelíti az 500 
millió forintot, valamint a kapcsolódó költségek, illetve a rendőrség munkatársainak a 
fizetése, amelyet túlrnunkában a monitorok figyelésére fordítanak, meghaladja a 200 millió 
forintot évente. 

Kőbányán az Alfa és a Wolf Polgárőrség működik, akiknek szintén segíti a munkáját az 
Önkonnányzat. Folyamatosan bővül a közterület-felügyelők létszáma. 

Idén a társasházakat biztatja az Önkormányzat arra, hogy pályázzanak forrásra a lépcsőházak 
bekamerázása érdekében. Második fordulóban 2014. január 15-ig lehet a pályázatokat beadni, 
6 millió forint áll rendelkezésre. 

Beszámol arról, hogy Kőbányán nagyon aktívak az idősek. Ma már komoly sportmozgalmuk 
van a nyugdíjas korú embereknek. Tavaly alakult a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidős 
Egyesülete, akik ma már több mint 230 taggal működnek. Eddig egy helyen, az Ihász 
sporttelepen folyt a torna, azonban most már több helyen vannak programjaik. Nagy az igény, 
hogy az idősebb emberek informatikai képzésben részesüljenek, az Önkormányzat ezt is 
támogatja. Nagyon ritka az az Önkormányzat, amely az idősek üdültetéséről is gondoskodik. 
A Kőbányai Önkormányzat hat turnusban üdülteti az időseket a saját üdülőjében, amelyet a 
gyermekek, illetve az Önkormányzat dolgozói is használhatnak kedvezményesen. A kerületi 
idősek aktivitását értékelték, ezért az Önkormányzat megkapta az "Idősbarát Önkormányzat" 
címet, amelyet idén tíz település kapott meg. Nagyon büszkék a kerület idős polgáraira. 

Szociálpolitikai intézkedésként bevezetésre került a gyógyászatisegédeszköz-támogatás, 
amelyet nagyon sokan igényelnek. 

Kőbányán pályázati úton támogatják a szociálisan rászoruló tanulókat. Azon hátrányos 
helyzetű tanulók részére, akik javítanak a tanulmányi eredményükön, vagy szinten tartják az 
eredményeik et, az Önkormányzat havi 5 OOO - l O OOO Ft összegű ösztöndíjat biztosít. Ez 
nagyon fontos, mert nehéz körűlmények közül indulva nehezebb eredményt elérni. 

Az Önkormányzat igyekszik támogatni a nagycsaládosokat is, olyan támogatási rendszerrel, 
amely szintén kőbányai unikum, nincs ilyen máshol. A kőbányai nagycsaládos kártyával 
különböző szolgáltatásokat vehetnek kedvezményesen igénybe a nagycsaládosok. 

Elmondja, hogy a Terebesi út környékén, a Dömsödi kiserdőben, a Malomárok utca 
környékén léteztek hajléktalan kolóniák macskával, kutyával, amelyek bizony a 
lakókörnyezetre komoly terhet rónak. Az életvitelszerű tartózkodást korlátozzák bizonyos 
pontokon annak érdekében, hogy például ne fordulhasson elő, hogy nem tudnak buszra 
felszállni normális körűlmények között. Köbányán nem tiltanak, igyekeznek más módon 
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támogatni. AMaglódi úton létrehozta az Önkormányzat a LÉLEK-Pontot, ahol kulturált két
háromágyas szobákban kapnak elhelyezést a hajléktalanok. Ennek feltétele, hogy minden 
reggel el kell menniük dolgozni. Az Önkormányzat biztosítja a munkát, a fizetést, és ha 
tartósan együttműködnek, akkor lakást kapnak. Húsz lakás került felújításra erre a célra. A 
Város Mindenkiért Mozgalom segítségével lakásokat újítottak fel a hajléktalanok is. Hiszi, 
hogy van kiút, a megoldás nemcsak egy Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat feladata. 

Beszámol néhány további örömteli eseményről. Ma már tud sok embert megmozgató 
eseményt szervezni a Kőbányai Önkormányzat. Ennek egyike a Majá:Iis, illetve a Halmajális, 
ahol halászléfőző-versenyt is szerveztek. Több mint húszezren vettek részt ezen a programon. 
Komoly ünnepünk a Szent László-napok rendezvénysorozata, amelyre egyre többen 
látogatnak el már a környező kerületekből is. Idén a Ludavika Zászlóalj Szent László százada 
díszelgett a koszorúzásnál. Ök komolyan is veszik, hogy bekapcsolódnak a város életébe. A 
korábbi vursli helyett, olyan játékok jelennek meg, amelyek a népi hagyományokat erősítik. 
Augusztus 20-án fantasztikus estét sikerült szervezni, Póka Egon hatvanadik születésnapját 
ünnepelhette a kerület. A Költészet Napja alkalmából József Attila versének egy részletét 
rakták ki a gyerekek. Újévi koncertre minden évben sor kerül. Útjára indult a Cseh Tamás 
nap, a Csősztoronynál szüreti fesztivál került megrendezésre, idén ősszel fáklyát gyújtottak az 
Újhegyi Mélytónál. Emléktáblát is avattak idén, és tavaly is (Gion Nándor, a Pongrác telepen 
56-os Pongrác-telepi fiatalok emlékére). 

Tájékoztatást ad arról, hogy az oktatás az állam fenntartásába került. Kőbányán jó a kapcsolat 
a tanintézmények, az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között. Az 
Önkormányzat 25 millió forint pluszforrással támogatja a kerületi oktatási rendszert, ezért 
többek között a gyerekeknek nem kell fizetniük, hogy uszodába járhassanak. Március 14-én 
fáklyás [elvonulást szervezett az Önkormányzat, augusztus 20-án és az októberi 
megemlékezéseken pedig nagyon szép ünnepségeket tartott, amelyekbe bevonta a diákokat is. 

Mindenki figyelmébe ajánlja a Kőbányai Kalendáriumot, amelyben programok, események, 
helytörténet mellett receptek vannak, valamint viccrovat is készül. Idén szeretné az 
Önkormányzat karácsony előtt megjelentetni a kiadványt. 

Megköszöni a figyelmet és kéri, hallgassák meg, hogy a jelen lévő polgárok hogyan látják a 
kerület helyzetét, és milyen kérdéseket fogalmaztak meg. 

Danka Zoltán (1. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. A Kőbányai Lengyel Önkormányzat nevében megköszöni az Önkormányzatnak, hogy az 
év során a segítségükre volt és támogatta őket. Kiemeli, hogy sok segítséget kaptak a 
Lengyelház, valamint a Lengyel Templom felújítására, és a kerítés helyrehozatalára. 

2. V él eménye szerint az Új köztemető előtti körforgalom a közlekedés javára vált. 

3. Beszámol arról, hogy nemzetiségi kezdeményezésre elindult a háborút követően elhurcolt 
hadifoglyok és kényszermunkások emléknapjának a megünneplése, amelybe a Polgármesteri 
Hivatal is bekapcsolódott. 

4. Javasolni szeretné a BKK-nak, hogy a hideg beálltával fertőtlenítse a kapaszkodókat, mivel 
ezzel is hozzájárulhatnának a betegségek elterjedésének megakadályozásához. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy sikerült elérni az Újköztemetőben, hogy a kimenő 
forgalomnál szedjék a pénzt. Ennek köszönhetően a tavalyi években általánossá vált 
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torlódások megszűntek. A BKK-val kapcsolatos felvetett javaslatot tolmácsoini fogja az 
illetékesek felé. 

Nagy Lajos (2. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Tájékoztatást kér arról, hogy a Szent László Templomra szerelt webkarnera miért nem 
üzemel még mindig? 

2. Beszámol arról, hogy dr. György Istvántól kapott egy levelet, amelyben arról tájékoztatta, 
hogy a BKK az első negyedévben megoldja a Liget téri gyalogátkelőhely problémáját. Ez a 
mai napig nem történt meg. 

3. Érdeklődik, hogy a Liget tér átépítésének tervezésemilyen szinten áll? 

4. A termálkút kérdése tavaly is felmerült már. Érdeklődik, hogy van-e valamilyen előrelépés? 

5. Elmondja, hogy a locsolási kedvezmény sok kőbányai lakót érintene. Úgy tudja, hogy azok 
a lakók kaphatnak ilyen kedvezményt, akik L4, vagy L5 besorolású övezetben élnek és az 
Önkormányzat igazolja a kedvezményre való jogosultságot. 

Elnök: Beszámol arról, hogy elhelyezésre került a kamera, de a mi rendeszünkön nem lehet 
átvinni a felvételeit Folyamatosan keresik a megoldást a kollégák. Felkéri a témában illetékes 
vezetőket a válaszadásra. 

Sövegjártó Ferenc: A webkarnera kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy az 
eszközbeszerzés se Magyarországon, se külföldön nem valósítható meg, ezért valamilyen más 
megoldást fog keresni az Önkormányzat annak érdekében, hogy a honlapon követhetők 
legyenek a karnera felvételei. 

Dr. Szabó Krisztián: A Liget téri gyalogátkelőhellyel kapcsolatban elmondja, hogy a 
Kőbányai Önkormányzat részéről a kezdeményezés az első Önkormányzathoz érkező jelzés 
után megtörtént a Fővárosi Önkormányzat és a BKK felé. A BKK nyilatkozata alapján a 
Korponai utca jelenlegi szerkezete mellett a zebra kialakítására nincs lehetőség a vasút 
oldalán a járda hiánya, valamint az út szélessége miatt. Ennek az átkelőhelynek a 
kialakításával addig kell várni, amíg nem történik meg a tér közlekedési funkciójának az 
átalakítása, korszerűsítése. Reméli, hogy annak a projektnek a keretében, amelyben az 
Önkormányzat európai uniós támogatás folytán részt vesz (ennek a bevezetése több mint 270 
millió forint összegű európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat a Liget tér interrnodális 
csomóponttávaló alakításához) megvalósítható lesz a gyalogátkelőhely kialakítása is. 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy európai uniós pályázat keretében a KÖZOP 
támogatási csatornán nyert a kerület 272 millió forint összegű támogatást, amely egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik. A tanulmány tárgya a Liget tér és a 
Mázsa tér interrnodális csomóponttávaló alakítása. Tekintettel arra, hogy itt egy helyen adott 
a közúti közlekedés, a kötöttpályás közlekedés, ezért a helyszín kiváló lenne arra, hogy egy 
P+R, valamint egy P+F (kerékpárosoknak kialakított parkoló) kiépítésével gyakorlatilag 
Kerepesnek, akár Dél-Pestnek egy közlekedési alközpontja, a városnak egyfajta központja 
kiépüljön. Ez a folyamat meglehetősen hosszú, a megvalósíthatósági tanulmányterv ebben az 
évben az Önkormányzat rendelkezésére fog állni, és ezt követően lesz módja pályázni a 
kivitelezés támogatására. Sikeres pályázat esetén 15 milliárd forint összegű támogatás fog az 
Önkormányzat rendelkezésére állni a terület megújításának céljából. 
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Szabó László: Beszámol arról, hogy a tavalyi évben a Sportligetben volt egy kútfúrás 
termálvízkutatás kapcsán. 1170 m-en ellehetetlenült a fúrás, amelyről pontos geológiai adatok 
vannak. Elmondja, hogy lejáróban van az Önkormányzat vízjogi engedélye, amelyet 
természetesen meg fognak hosszabbítani. Időközben változtak a termálvízre vonatkozó 
eljárások és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóságnál most készülnek 
azok a geológiai felmérések, amelyeknek a határideje december közepe. 

Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint a locsolási kedvezményt az 
L4-es besorolású övezetben lehet igénybe venni, az L2-es övezetben nem. Kőbánya nagy 
része L4 és L5 besorolású övezet. A locsolási kedvezmény további feltétele, hogy almérővel 
rendelkezzenek a lakók. 

Elnök: A locsolási kedvezménnyel kapcsolatos kérdés nem tartozik az Önkormányzat 
hatáskörébe, ezért ezt továbbítanifogjuk a Csatornázási Műveknek. 

Seres Bálint (3. sorszámú felszólalási jegy): 

l. A Maglódi út 5. szám alatti ingatlan szanálásával kapcsolatban érdeklődik, hogy m1 
várható? 

2. Elmondja, hogy január óta fizetik a takarítás költségeit, de újabban a társasház udvarában 
nem végzik el a munkát. 

Elnök: Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. témában illetékes munkatársát a válaszadásra. 

Pfeifer Istvánné: Tájékoztatásul elmondja, hogy aMaglódi út 5. szanálásáról egyelőre nem 
tud beszámolni. A terület takarításával kapcsolatban elmondja, hogy minden esetben az a 
kérése, személyesen jelentsék be a problémát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél. A kollégák 
rövid időn belül kivizsgálják a bejelentett panaszt. Az elmúlt időszakban történt váltás is, a 
kivitelezők cseréje megtörtént és a kollégák folyamatosan időről-időre automatikusan is, és 
bejelentések alapján is vizsgálják a takarítás minőségét. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Noszlopy utcában gyorsítani szeretné az 
Önkormányzat a szanálás folyamatát. Kőbányán több olyan környezet van (Alkér utca, 
Maglódi út, Szállás utca), ahol mindenképpen ezen a vonalon kell eljárni. 

Domonkos Eszter (4. sorszámú felszólalás i jegy.): 
A Harmat utca 88. szám alatti Általános Iskola szülői munkaközössége nevében elmondja, 
hogy a vizesblokkok felújítása csak részben történt meg, amely nagy probléma számukra, 
mivel félévente cserélődik, hogy az iskola osztályainak melyik része használja az újat és 
melyik a régit. A tornatermet nagyon kinőtték és a heti öt tornaóra nagyon nagy probléma. 
Ebből csak egyet tudnak osztályonként a tornateremben megtartani, a többi sajnos a folyosón 
zajlik. Ezzel kapcsolatban jó lenne valamilyen ígéretet hallani. A szülők anyagilag is 
támogatnák a tornaterem építését. Szeretnék, ha lenne egy számlaszám, vagy egy téglajegy, 
amelyre ők is tudnának hozzájárulást adni. 

Elnök: Egy év alatt nem tudta az Önkormányzat mindenhol felújítani a vizesblokkokat A 
tornateremmel kapcsolatban elmondja, hogy készültek tervek a Kada utcai Általános Iskola, 
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valamint a Harmat utcai Általános Iskola felújításával kapcsolatban is. Az elkészült terv 700 
millió forint összegű kiadást jelente az Önkormányzatnak, amelyet sajnos most nem tudnak 
[elvállalni. Egyelőre átmeneti megoldásként a volt Sibrik Miklós Általános Iskola épületének 
tornatermét lehet majd használni, amelyet most újított fel az Önkormányzat. A távfűtés 
bekötésére kell várni jelenleg még. Beszámol arról, hogy mindezek mellett ingyenesen 
használhatják az iskolák a jégpályát, valamint működnek a tanuszodák is, amelyeket szintén 
használhat minden iskola a kerületben. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy kint voltak a helyszínen, többször is egyeztettek 
igazgató asszonnyal. Szerették volna, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség műfüves 

labdarúgópálya programjában a Harmat Általános Iskola is részt vett volt, de csak a jelenlegi 
betonos kosárlabdapálya helyén fért volna el az új pálya. Ezért egyelőre úgy döntöttek, hogy a 
volt Sibrik Miklós Általános Iskola épületének tornatermét fogják igénybe venni az iskola 
tanuló i. 

Kocsis Olivér (5. sorszámú felszólalási jegy): 
l. Beszámol arról, hogy a Csilla utcában a közterületen való italfogyasztás, a járdaelfoglalás, 
valamint a hangoskodás továbbra is probléma. A jegyző úr aláírt egy levelet részére ez irányú 
panasza megválaszolásaként, amely szerint ezek nem létező problémák. Szeptember l-je óta 
tilos közterületen alkoholt fogyasztani, de ennek ellenére a helyzet a mai napig nem változott. 

2. Elmondja, hogy a Pongrác úti bevezető utat évente egyszer takarítják, a sár eléri a járda 
szintjét. 

3. Június 19-én bement a Polgármesteri Hivatalba, hogy feliratkozzon a polgármester úr 
következő fogadóórájára. Közölték vele, hogy nem tudják, mikor lesz fogadóóra, és előtte ki 
kell tölteni egy kérdőívet is. 

Elnök: A fogadóórával kapcsolatban elmondja, hogy valóban ki kell tölteni egy kérdőívet, 
amely tartalmazza az adatokat a problémával, illetve annak előzményeivel kapcsolatban. 
Véleménye szerint így sokkal gyorsabban tudnak haladni, és megoldást találni a fogadóórán. 
A többi kérdés tekintetében felkéri a témában illetékes vezetőket a válaszadásra. 

Dr. Szabó Krisztián: A közterületi alkoholfogyasztás ügyében jelentős előrelépést tett az 
Önkormányzat ebben az évben. Ismét szabálysértésként kezelhető a közterületi 
alkoholfogyasztás a Képviselő-testület rendelete alapján. Természetesen önmagában a 
rendelet nem fogja megoldani ezt a problémát, de lehetövé teszi újra a rendőrség, valamint a 
közterület-felügyelet részére, hogy fellépjenek a szabálysértők ellen. Ha ellenőrzés során 
tetten érnek egy alkoholfogyasztót, akkor a cselekményt nyilván meg tudják szakítani, de ez 
még mindig nem garantálja, hogy a jövőben az elkövető nem fog ugyanilyen szabálysértést 
elkövetni. Sok esetben még a pénzbírság, vagy a közérdekű munka büntetés kiszabásának 
lehetősége sem jelent kellő elrettentést. 

Fodor János: Képtelenség mindenhol egy időben jelen lenni. Most már van a kerületben 
külön önkormányzati rendelet, amely tiltja a közterületen való alkoholfogyasztást, hogy a 
közterület-felügyelet hatékonyabban fel tudjon lépni a közterületen való alkoholfogyasztás 
ellen. Beszámol arról, hogy két héten keresztül fokozott ellenőrzésre került sor, amely során 
tizenegy szabálysértési feljelentés keletkezett, de a Csilla utcában egy sem. Jellemző volt a 
Körösi Csoma sétányon, valamint a Mádi utcában. 
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Elnök: Az utcai takarítással kapcsolatban elmondja, hogy számos közterületet az ott élőknek 
kell rendben tartani. 

Hancz Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pongrác-telep nincs jó helyzetben, mivel 
három oldalról töltés veszi körül. A töltéseket nem a KÖKERT Kőbányai Nonprofit 
Közhasznú Kft.-nek kell takarítania, de ennek ellenére rendszeres időközönként takarítják A 
Csilla utcai hulladékgyűjtökkel kapcsolatban jelzi, hogy azokat rendszeresen felborítják A 
kutyafuttató területére rendszeresen raknak ki illegális hulladékot, a kerítésből több elemet 
elloptak. A Kis-Pongrác projekt keretében dolgoznak a KÖKERT Kft.-nél ott lakók. Arra tud 
ígéretet tenni, hogy ő is rendszeresen ki fog járni, és ellenőrizni fogja a munkájuk eredményét. 

Monostori Csaba (6. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Az akadálymentesítés kapcsán elmondja, hogy a Gergely utcai Rendelő elég nehéz 
helyzetben van egyrészt az állapota tekintetében, másrészt pedig az akadálymentesítés 
tekintetében. 

2. BKV internetes menetrend 

3. Elmondja, hogy a Gergely utca 54. szám alatti társasházban minden hónapban más 
összeggel jelentkezik a közös képviselő. Tudja, hogy nem az Önkormányzat feladata 
ellenőrizni, hogy melyik lakónak mennyi a közös költség elmaradása, de érdekében áll. 

4. Beszámol arról, hogy a Kőér utca bevezető részén van egy elhanyagolt park, ahová 
hajléktalanok költöztek be. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kőér utca végén lévő park nem az Önkormányzat 
tulajdona, de néha rendet szokott rakni a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. A 
társasházi közös költséggel kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat ott tud valamilyen 
módon nyomon követni, ahol tulajdonos. Nem egy társasházban az Önkormányzat 
tulajdonosként megjelenik, de azt nem tudja, hogy a Gergely utcai társasházban rendelkezik-e 
tulajdonnaL Ha nem, akkor semmilyen szerepe, ráhatása nincs az Önkormányzatnak a 
társasházi kérdésekre. Jelzi, hogy a felszólalási jegyen jelzett internetes BKV menetrenddel 
kapcsolatban a BKV az illetékes. 

Dr. Kustra Pál (7. sorszámúfelszólalásijegy): 
Először is szeretné megköszönni a Jegyző úr megbízásából a Hatósági Iroda által elküldött 
e-mailt, amelyben tájékoztatást kapott arról, hogy mit tett az Önkormányzat a lakosok 
érdekében, hogy csökkenjen a repülőgépek által okozott zaj. Másodszor szeretné megoszt<:::li 
azt az információt, hogy a Közlekedésbiztonsági Szervezet 2009. január 19-ei 
zárójelentésében a Budapest Ferihegy súlyos repülőeseményéről írt. Az egyik induló járat a 
31L futópályáról kapott felszállási engedélyt. Röviddel a felszállása utána a légifor:dln:c. 
szolgálat engedélyezte a 31 R futópályáról a másik járat felszállását eltérő szabvánnyal '>

szabvány műszeres indulási eljárás részben azonos vonalvezetésű. A másodikként indt·. ··· · · 
függőleges, illetve föld feletti sebessége is meghaladta az előtte röviddel 
amelynek következtében a két légi jármű között a vízszintes elkülönítés l ,8 tengeri me ·, 
a függőleges elkülönítés 600 lábra csökkent. Magyarán szólva, kevesebb, mint 
múlott, hogy a két repülőgép nem ütközött össze és a roncsai nem tarolták le a környek 
egy kormányrendelen alapul 2004-ből, amivel lehetővé tették a kettes pályavég 
anélkül, hogy a kötelező hatásvizsgálatot elvégezték volna. A repülőtér és az az 
hatóságok szimbiózisa miatt 2005. május 12-től fokozatosan felénk irányították a gépeket, 
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úgy hogy a 17611997-es kormányrendeletben maximálisan rögzített 55%-os felszálló gépek 
helyett 70-80%-ot irányítottak a légterünk felé úgy, hogy azok a fizikailag különálló 
futópályák a gyakorlatban, légi forgalomszervezési szempontból egy futópályának 
tekinthetőek. A repülőtér válasza szerint a tapasztalatok alapján a panaszok száma is 
megemelkedik a tizenhármas számú irány (Vecsés) tartós használata esetén. Mindezeket 
figyelembe véve és a repülési zajjal érintett összlakosság számára tekintettel egyértelműen a 
harmincegyes pályairány a kedvezőbb, ezért ez a preferencia. Harmadszor szeretné 
megjegyezni, hogy hiába nincs környezetvédelmi engedély, és ezért meg kellene vonni a 
repülőtértől a működési engedélyt, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Kéri, hogy az 
Önkormányzat is kérje a repülőtér működési engedélyének a bevonását. 

Elnök: Felkéri a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. témában illetékes 
munkatársát a válaszadásra. 

Bakos József: Az elhangzott panaszokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem a szerenesén 
múlt a baleset elkerülése. A légi forgalomirányítók hibáztak, de egy másik légi 
forgalomirányító megoldotta a problémát. Tehát arról, hogy a gépek ősszeütközhettek volna, 
szó sem volt. Az 1,8 mérfóld, amely a felszólalásban elhangzott több mint három kilométer. 
Teljesen mindegy, hogy melyik pályáról szállnak fel a gépek, egy bizonyos ponton ez a két 
felszállási nyomvonal egybeesik és követi az egységes nyomvonalat. Úgy gondolja, hogy ezt 
a problémát csak a kerületi polgármesterek megegyezésévellehet megoldani. 

Elnök: Nyilván a kompromisszumot meg kell kötni, tudomásul kell venni, hogy így nem 
működik a rendszer. 

Kóti Mihály (8. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Véleménye szerint a 176/1977-es kormányrendelet egy nemzetet gyalázó rendelet. Nem 
veszi figyelembe az emberek jogait, évtizedek óta jelzik, hogy módosítani kellene. A 
Képviselő-testület ülésén született egy döntés, hogy kémi fogják a rendelet módosítását, de 
azóta ez nem történt meg. 

2. Érdeklődik, hogy a Kerepesi úti Rendelő mikor lesz megfelelő állapotban? 

3. A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy a belvárosi rész bekamerázása egyre 
jobban szorítja ki a bűnözőket a Kertvárosba. Évek óta kérik, hogy kerüljön bekamerázásra a 
Pilisi utca és a Terebesi utca sarka. Beszámol arról, hogy a Hortobágyi úti járdán nem lehet 
közlekedni, annyira rossz állapotban van. 

Elnök: A Kerepesi úti Rendelő valóban felújításra szarul. 2011-ben közel 300 millió forintot 
költött az Önkormányzat orvosi rendelők felújítására. Egy-két év alatt nem lehet a korábbi 
időszak összes adósságát pótolni. A következő évben az Önkormányzat tervei alapján a Zsivaj 
utcai Rendelő kerül felújításra. Beszámol arról, hogy 2008-ban az Önkormányzat elindította a 
járdafelújításokra vonatkozó programját, amellyelszépen sorban halad. Véleményeszerint is 
szerenesés lenne a kertvárosi területeken is kihelyezni egy-egy kamerát. Némi reményt adhat 
az, hogy a Gyakorló utcában már működik a térfigyelő-rendszer. 
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Csengődiné Sáfrány Erika helyett Csengődi Péter (9. sorszámúfelszólalásijegy) 
l. Érdeklődik, hogy miért ilyen magas a közös költség a Hős utca 15/b szám alatti 
társasházban, ha még a világítás sem működik a lépcsőházban 7 

2. A társasház mögött leromboltak egy épületrészt Érdeklődik, hogy a törmeléket mikor 
szállítják el? 

3. Érdeklődik, hogy a Pongrácút-Hős utca kereszteződésében lesz-e gyalogátkelőhely? 

Elnök: A Hős utcában két lakóházban háromszáz lakás van. Ezeknek a fele önkormányzati 
magántulajdonban van. A Fővárosban valószínűleg itt fizetik a legmagasabb közös költséget, 
amelynek egy oka van, mégpedig az, hogy jó pár évvel ezelőtt itt volt egy gázrobbanás. 
Ennek kapcsán kiderült, hogy a ház bizonyos szakaszai és a függőfolyosók életveszélyes 
állapotban vannak. Akkor az Önkormányzat több mint l 00 millió forint értékben 
megcsináltatta a függőfolyosókat, hozzányúlt a gázvezetékekhez. Ez az összeg beépítésre 
került a közös költségbe, mivel nem teheti meg azt az Önkormányzat, hogy társasházakat úgy 
támogasson, hogy a pénzt nem kéri vissza. A két épület közös költség tartozása meghaladja a 
l 00 millió forintot, a közüzemi díjak nem fizetéséből adódó tartozás az 50-60 millió forintot, 
az elmúlt időszakban kiderült, hogy néhányan a mérőórákat megkerülve használják a 
közüzemi szolgáltatásokat. A Pongrác út- Hős utca kereszteződésében úgy tudja, hogy van 
zebra. A csomópont igaz, hogy terhelt, nem egy biztonságos csomópont, de nem látja esélyét 
egy köztekedési lámpa telepítésének 
A többi kérdés tekintetében felkéri a témában illetékes vezetőket a válaszadásra. 

Weeber Tibor: A Hős utca 15/b szám alatti társasházzal kapcsolatban tájékoztatásul 
elmondja, hogy 10-15 éves folyamat lesz a bontás. Nyilván új bérlő már nem lesz a 
társasházban. Az ürítés után az Önkormányzat le fogja bontani az épületet. Azokat a lakókat, 
akik fizetőképesek, az Önkormányzat megpróbálja elhelyezni más lakásban. 

Pfeifer Istvánné: A bontás teljesen illegálisarr történt. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek 
jelenleg nem áll rendelkezésére keret a törmelék elszállítására. 

Lancsákné Hangya Mária (l O. sorszámú felszólalási jegy): 
l. A Janikovszky Éva Általános Iskola szülői munkaközössége nevében jött. Amikor kezdetét 
vette a felújítás az iskolában, akkor részt vehetett a bejáráson. Akkor kaptak egy ígéretet arra, 
hogy az ebédlőt ki fogja bővíteni az Önkormányzat. Jelenleg több mint 380 gyermek ebédel 
az ebédlőrészben, viszont az csak 80 férőhelyes. Tehát legalább 120-130 fősre kellene ahhoz 
bővíteni, hogy az élhető legyen a gyerekek számára. Vannak olyan gyerekek, akik 
félháromkor kerülnek az ebédlőbe, ami reggel kilenc órától számítva elég késői időpont. 

2. Sürgető problémaként említi, hogy a Pedagógiai Szolgáltatót el kellene költöztetni. Ebben 
az évben négy első osztály indult, jövőre valószínűleg három fog indulni. Sajnos nem fognak 
elfémi a gyerekek, ezért a lenti részre nagy szüksége lenne az iskolának, illetve annak 
felújítására. Elmondja, hogy szeretnék, ha az Ihász utca egyirányú lenne, vagy telepítésre 
kerülne egy fekvőrendőr. 

3. Beszámol arról, hogy a 95-ös autóbuszhoz nagyon nehéz az átjutás az iskolától. 

Elnök: A Kápolna térrel kapcsolatban a BKK azt a tájékoztatást adta, hogy kell és lehet is 
telepíteni zebrát. Jó, hír, hogy a Kápolna utca felújítását tervezik. A zebrának idén meg kellett 
volna valósulnia, de legkésőbb az útfelújítással együtt fog elkészülni. Az Ihász utca 
egyirányúsításával kapcsolatban írtak már levelet a BKK-nak, amelyre nemleges választ 
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kaptak. Véleményük szerint ez csak a még gyorsabb forgalomhoz vezetne. Javasolja, hogy a 
szülők is forduljanak közvetlenül a BKK-hoz ezzel a kéréssel. Az ebédlőbővítés egy dolog 
miatt nem valósult meg, ez pedig az, hogy engedélyköteles tevékenységről van szó, amelynek 
az előkészítésén még dolgozik az Önkormányzat. A Pedagógiai Szolgáltató áthelyezése 
szintén folyamatosan napirenden van az ÖnkormányzatnáL Alpolgármester úr kedden járt egy 
épületben, ahová áthelyezhető lesz a Szolgáltató. 

Dr. Hajdú Mihály (ll. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Érdeklődik, hogy a Gyakorló utcai parkoló-rendszer kialakítására mennyi pénzt költött az 
Önkormányzat, volt-e valamilyen hatástanulmány előtte, várható-e a beruházás megtérülése? 
V él eménye szerint célszerű lenne az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendeletet 
megvizsgálni, mert ez egy egyedi rendelet. Egyetlen fővárosi kerületben sem hatályos ilyen 
rendelet. 

2. Beszámol arról, hogy a tíz hónapja beadott mozgáskorlátozott igazolvány megújítására 
vonatkozó kérelmükre még a mai napig nem érkezett reagálás a Budapest Főváros 

Kormányhivatala X. kerületi Hivatala részéről. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka? 

3. Elmondja, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban négy hónap alatt a levett vérből a tumor 
marker vizsgálatot még mindig nem készítették el. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka? 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a kisfúzet 28. oldalán megtalálható, hogy mennyit 
költött az Önkormányzat a parkoló-rendszer kiépítésére. Természetesen hatástanulmány 
készült, mivel nem lehet e nélkül fizetőparkolási övezetet kialakítani. A számok alapján -
ezen kihasználtság mellett is, ami jellemző október l-je óta a területen - képződik annyi 
bevétel, amely a működési költségeket folyamatosan fedezi. 
A többi kérdés tekintetében felkéri a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, valamint a Budapest Főváros 
Kormányhivatala X. kerületi Hivatalának témában illetékes vezetőit, illetve Jegyző urat a 
válaszadásra. 

Dr. Nagybaconi Béla: A kifogásolt kérdést kéri, hogy írásban jelezzék Főigazgató úr felé. A 
tumor marker vizsgálat kétség kívül nagyon drága és költséges vizsgálat, de a Bajcsy 
Zsilinszky Kórháznak területi ellátási kötelezettsége van a kerületi lakosok irányába. Ebből 
következik, hogy ezt az esetet minden további nélkül ki fogják vizsgálni. 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy számos olyan terület van, ahol hasonló, a kerület 
egyes részeit külön zónákba soroló fizetőparkolási rendszer működik. A rendelet viszonylag 
szűk keretek között mozog. A közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat fizetőparkolási övezetek, illetve fizetőparkolási helyek kialakításáról szóló 
rendelete komolyan meghúzza azokat a határokat, amelyek mentén a kerületi Önkormányzat 
rendelete azt kitöltheti a szabályozásával. 

Dr. Horváth Tivadar: Elmondja, hogy nem tud konkrét választ adni a problémával 
kapcsolatban, mivel nemcsak az ő közreműködésükkel történik a reagálás. Készül egy 
szakértői vizsgálat, amelyet a Rehabilitációs Szociális Hivatal szakértői készítenek el. Ennek 
a vizsgálatnak a megállapításai alapján készül el a mozgáskorlátozott igazolvány. Kéri, hogy 
az ügyfél nevét, valamint elérhetőségeit jutassa el számára és akkor pontos információkat fog 
tudni adni. 
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Legenszky Mihály (12. sorszám ú felszólalási jegy): 
Köszönetet nyilvánít a Hatház utca 1-11. szám alatti társasház ügyében Polgármester úr, 
valamint dr. Pap Sándor alpolgármester úr intézkedései kapcsán. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy egy statikai vizsgálat alapján kiderült, hogy a függőfolyosókat sürgősen fel kell újítani. 
A társasháznak nem volt erre pénze, ezért az Önkormányzat 5 millió forint közös költség 
előleget adott a társasháznak, amely nélkül nem tudták volna elindítani a munkálatokat. 

Kalcsó Lajos (13. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Fazekas An ci néni (14. sorszám ú felszólalási jegy): 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Tűzoltólaktanyával szembeni, az 1982-ben épült házakban 
folyamatosan valamilyen zúgást hallanak a Halom utcai lakók, amely éjszakára nagyon 
felerősödik. Köszöni, hogy a héten elindult a kivizsgálása ennek a problémának és az 
Önkormányzat megrendelte a vizsgálat elindítását, valamint annak finanszírozását. 

Elnök: V alóban elindult a vizsgálat, vannak gyanúk, de ezekről most még nem tud 
beszámolni. Sajnos a kerületben nem egyedi az ilyen jelenség. 

Benkő Mihályné (15. sorszámú felszólalás i jegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Kobzi Vilmosné (16., valamint 36. sorszámúfelszólalásijegyek): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Szekeres Lászlóné (17. sorszám ú felszólalási jegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Dudás Perenené (18. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Érdeklődik, hogy az Örs Vezér téri buszvégállomást miért nem takarítják sűrűbben? 

2. Érdeklődik, hogy mit építenek a napokban elkezdett bontás helyén a Sörgyár utca és a 
Téglavető utca sarkán lévő gyár helyett? 

Elnök: Jelzi, hogy az első kérdést továbbítani fogja a Főváros illetékesei felé, mivel az nem 
az Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Beszámol arról, hogy a Sörgyár utca és a Téglavető 
utca sarkán valóban elkezdték bontani az épületet mindenki bánatára. A kémény maradni fog. 
A bontás oka az, hogy a vállalkozó nem szeretne adót fizetni utána. Ez nem egy védett épület, 
az ilyen épületek után is - még akkor is, ha használaton kívül van - adót kell fizetni. Ez 
körülbelül l O millió forint összegű adó lenne, amelyet a tulajdonos nem szeretne kifizetni. 
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Novák Zoltán (19. sorszám ú felszólalási jegy): 
l. A Szent László Templom körül áldatlan állapotok uralkodnak, a rnisére rnenő időseket 
hajléktalanok zaklatják. 

2. Az Újhegyi lakótelep létszáma egy kisvárosnak felel meg. Mostanában többenjelezték felé, 
hogy szeretnének egy Kápolnát a telepre. Az idősek nem tudnak elmenni sem a Kada utcai, 
sem pedig a Sörgyár utcai templomba. 

3. Tudomására jutott, hogy a kerület több intézményében az első negyedévben nem kapták 
meg a tanulók a tankönyveiket Érdeklődik, hogy rni ennek az oka? 

4. A Pensio 17 Kft. kapcsán fejezi ki aggodalmait és problémáit. 

Elnök: Elmondja, hogy nem tud arról, hogy a kerületben valahol ne kaptak volna tankönyvet 
a tanulók, de ez nem tartozik az Önkormányzat jogkörébe. Beszámol arról, hogy a Szent 
László Templom körül is, ahogy a kerület más területein is találkozhatunk hajléktalanokkaL 
Az Újhegyi lakótelepen való telepítése egy Kápolnának az Egyház feladatkörébe tartozik. Az 
Önkormányzat egyébként istentiszteletek, rnisék megtartására helyet biztosít. A Szivárvány 
Idősotthon kialakított kiskápolnájába bernehetnek az Újhegyi lakótelepen élők, de a 
Közösségi Ház termeit is ajánlja ilyen célra. A közétkeztetéssei kapcsolatban elmondja, hogy 
folyamatos visszajelzést, értékelést kér az Önkormányzat az iskolák részéről. Ezeket 
összesítés után továbbítja az Önkormányzat a Szolgáltatónak. Hangsúlyozza, hogy az 
Önkormányzat csak egy rnódon tud Szolgáltatót választani, közbeszerzési pályázat kiírása 
alapján. Ha valaki jelentkezik a közbeszerzésre, és érvényes ajánlatot tesz, akkor azt 
elutasítani nem tudja az Önkormányzat, rnivel ezért komoly szankciókra számíthatna. Tudni 
kell, hogy jelenleg csak a Pensio 17 Kft. jelentkezett a közbeszerzési kiírásra, ennek az oka 
nem ismert. 

Nikolicza József (20. sorszám ú felszólalás i jegy): 
l. Bihari út - Üllői út sarkán és a Posta rnellett sok a kátyú, rninél előbb be kellene 
aszfaltozni. 

2. Elmondja, hogy a közterülten való alkoholfogyasztás tűrhetetlen. Sokszor kirnegy a 
területre a közterület-felügyelet vagy a rendőrség, de nem intézkedik szakszerűen. 

3. A Janikovszky Éva Általános Iskola szárnítógéptermével kapcsolatban elmondja, hogy 
lehetne légkondicionálót vagy sólárnpát rakni a termekbe. 

4. Kéri, hogy a közterület-felügyelet alkalmanként nézze meg, hogy van-e a kutyákban chip. 

Elnök: Tájékoztafásul elmondja, hogy a kutyákkal kapcsolatos kérés felvetést Jegyző úr 
meg fogja vizsgálni, mivel állategészségügyi kérdésró1 van szó. A szóban forgó kátyús 
terület a Posta tulajdona, ezért jelezni fogja nekik a problémát. A J anikovszky Éva 
Általános Iskola igazgatónője még nem jelezte a felvetett problérnát. 

Román János (21. sorszámú felszólalási jegy): 
Beszámol arról, hogy 1994-ben létrejött egy olyan határozat, amely alapján a fizetés 50%-a 
levonható tartozás esetén. Érdeklődik, hogy a Kormány rnikor foglalkozik ezzel az üggyel? 

Elnök: Jelzi, hogy az elhangzottakat továbbítani fogja az illetékesek felé. 
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Erős László (22. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Nagy Géza (23. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Hantos Gábor (24. sorszámúfelszólalásijegy): 
Érdeklődik, hogy lenne-e lehetőség arra, hogy 117 autóbuszjáraton az alacsony padlós buszok 
sűrűbben közlekedjenek? 

Elnök: Az elhangzott kérés nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, ezért továbbítani 
fogja a BKK felé. 

Besenyeiné Szigeti Hajnalka (25., és 34. sorszám ú felszólalási jegyek): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Szilágyiné Bolyhos Agnes (26. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy Liget utca ll. szám alatt lakik, amely mellé épült egy grund. Egész nap 
reggeltől estig kiabálnak a gyerekek, visszahangzik a lépcsőház. Hiába csukják be az ajtókat, 
ablakokat, nem tudnak szellőztetni sem. V él eménye szerint valamilyen védőtávolságot ki 
kellett volnajelölni a grund megépítésekor. 

Elnök: Évtizedes terv volt, hogy egy iskolai sportudvart telepítsen az Önkormányzat erre a 
területre. 
A kérdés tisztázására felkéri a témában illetékes vezetőt a válaszadásra. 

Mozsár Ágnes: Válaszában hangsúlyozza, hogy amikor épült a társasház, akkor abban a 
tudatban vette meg minden lakó a lakást, hogy egy sportpálya fog épülni mellettük. 

Téglási Gyuláné (27. sorszámúfelszólalásijegy): 
Tájékoztatásul elmondja, hogy korábban e-mailben jelezte, hogy javasolni szeretné egy olyan 
közösségi hely létrehozását, ahol az egészséges nyugdíjasok, munkanélküliek, a fiatalok is, 
leszázalékoltak hasznosítani tudnák tudásukat bármilyen tekintetben. 

Elnök: Nyilván az Önkormányzat a maga sajátos szerepkörében vállalhat feladatot. Téglási 
Gyuláné felvetései civil módon tudnak megvalósulni. Nyilván az Önkormányzat teret tud erre 
a célra biztosítani. Kiemeli, hogy működnek a kerületben nyugdíjas klubok, szakmai klubok 
is. A felvetést örömmel hallotta, jónak tartja. 
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Hámor Józsefné (28. sorszámú felszólalási jegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Szankóné Madarász Katalin (29. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Kecskés Ferenc (30. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Battyán István (31. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Érdeklődik, hogy mikor indul a lépcsőházi szelektív hulladékgyűjtés? 

2. V él eménye szerint bővíteni kellene a sportolási lehetőségeket Kőbányán a lakosság részére. 
Több kerületben ingyen lehet különböző sportágakat űzni. Szombaton indul Óbudán az 
ingyenes jégpálya, valamint a XII. kerületben vasárnaponként 9-1230 ingyen használhatják a 
kerületiek a Testnevelési Egyetem uszodáját. Véleménye szerint ingyenes használat céljából 
át lehetne alakítani a KÖSZI Művelődési Ház melletti focipályát egy teniszpályává. 

3. Beszámol arról, hogy az Örs Vezér terén ki lett irtva egy kőbányai kiserdő. Kéri, hogy az 
erdő másik oldalán lévő területet nyilváníttassa az Önkormányzat védett területté. 

Elnök: Kőbánya a sportra nagy hangsúlyt fektet, számos beruházás valósult meg ennek 
érdekében, mely a tájékoztatófüzetben is megtalálható. Több sportlétesítményt használhatnak 
bizonyos időszakokban ingyenesen vagy kedvezményesen a kerületi lakosok. A kivágott erdő 
helyett a XVI. kerületben telepítve lett egy erdő. A kivágási engedélyt még 2006-ban kapták 
meg. Az erdő a Finemmechanikai Zrt. tulajdonában volt. 

Vadász Mihály (32. sorszámú felszólalás i jegy): 
l. V él eménye szerint a Kőér utcai vasúti átjáró tarthatatlan állapotban van. 

2. A Pongrác út túlterheltségemiatt célszerű lenne a Korponai út megnyitása. 

3. Úgy tudja, hogy a Gyömrői út felújítása erre az évre lett betervezve, de nem valósult meg. 

Elnök: A Kőér utcai vasúti átjáró a kerület egyik legkritikusabb csomópontja. Sajnos a 
probléma megoldása nem a kerület hatásköre, de az Önkormányzat szorgalmazza azt. A 
Pongrác úttal kapcsolatban elmondja, hogy két hatástanulmány is készült korábban a 
túlterheltség megszüntetése kapcsán. Az egyik egy 400 millió forint összegű, a másik pedig 
egy 700 millió forint összegű megvalósíthatóságot feltételezett. Jelen pillanatban a~ 

Önkormányzatnak nincs erre forrása, és pályázható forrás sem áll rendelkezésre. A Gyömröi 
úttal kapcsolatban elmondja, hogy tervezve volt a felújítás, kiírásra került a közbeszerzési 
eljárás, de a tett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló összeget. 
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Schab/ik Henrik (33. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. V él eménye szerint rossz döntés volt, hogy lebontásra kerültek a szelektív hulladékgyűjtők, 
mivel még nem kapta meg mindenki az új szelektív hulladékgyűjtőket Az idős lakók nem 
tudják elvinni a messzebbi gyűjtőkhöz az összegyűjtött hulladékat 

2. Érdeklődik, hogy mikor készül el a hármas villamos vonala? 

3. Érdeklődik, hogy a lakásszövetkezetek számíthatnak-e esetleg pályázatra lakásszigetelésre 
vonatkozóan? 

4. A rezsicsökkentéssei kapcsolatban elmondja, hogy sokkal többet fizetnek ebben az évben, 
mint 20 12-ben. 

Elnök: A hármas villamos nyomvonalának felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a most 
elkezdett szakasz várhatóan 2014 tavaszára, a Mázsa tér és a Bihari út folytatása augusztusra 
készül el. Az új szelektív hulladékgyűjtők folyamatosan ütemezetten érkeznek meg a 
lakossághoz. A panelprogrammal kapcsolatban arról ad tájékoztatást, hogy a 2009-ben leadott 
és eddig még el nem bírált pályázatok kerülnek elbírálásra. A hulladékszállítási 
rezsicsökkentés idén novembertől indult el, eddig ez még nem jelentkezhetett a számlán. 

Széchenyiné Kőhalmi Éva (35. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási }egyen jelzett problémákra 
írásban fog választ kapni. 

Palotai Lászlóné (37. sorszámúfelszólalásijegy): 
Elmondja, hogy a Gizella Kórházzal kapcsolatban nagyon pozitív a véleménye. Minden egyes 
dolgozó dicséretet érdemel, a nővérek nagyon kedvesek és odafigyelnek a betegekre. Sajnos 
nagy probléma, hogy a hónap végére elfogy a pénze a Kórháznak és nem tudnak pelenkát 
vásárolni. Kéri, hogy az Önkormányzat segítse a Kórházat ebben. 

Elnök: Ráférne a felújítás a Kórházra, de neki is pozitív a véleménye a dolgozókróL Jelezni 
fogja a felvetett problémát a Bajcsy-Zsilinszky Kórházfelé. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 21 1
5 órakor bezárja. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, közmeghallgatás filzet (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ a leadott felszólalási jegyek 
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~-~---·················· 
.... ~_. ..................................... .. 

Pfeifer Istvánné 
.,-,~~ . 

···················· ···························· ..... 

Szabó Ágoston 

Tarró Zsolt 

. f.J~·································· 
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-~-4-~UL ................ . 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.: 

Sáradiné Kálmán Judit .................................................... ~ ~ 



Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ: 

Győrffy László 

Morassi László 

FKJKP KK és X kerületi Hivatásos 
Tűzoltó parancsnokság: 

Hermán Boglárka 

BRFK X kerületi Kapitányság: 

Fábián Bertold 

Nagy Attila 

.-/4JJ~ll/)+~ ""-

Meghívottak: 

Tarlós István főpolgármester 

Budapest Airport: 

Fülöp Tamás 

BKK Zrt.: 

Vitézy Dávid 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház: 

Dr. Bodnár Attila /LA 
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................................................. ' •• - ? ~ ....... 
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MÁV Zrt.: 

Kínorányi Józsefné 

Dr. Kormányos László 

Lipusz Ferene 

Varga Péter 

BVK Holding Bp. 
Kp. Zrt. 
KökényesiJózsef 

V árasüzemeltetés i 

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

Dolla Eszter 

HungaraControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. 
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Bakos József ~--------) 
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Borsos Katalin --P '-..-) v 
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