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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Onkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban (1105 Budapes, Szent László tér 7-14.) 2017. 
november 23-án megtartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés kezdetének időpontja: 17.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, Mácsik András, dr. 
Mátrai Gábor Imre, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Pap Sándor alpolgármester, 
Bányai Tibor Péter, Gazdag Ferenc, Patay-Papp Judit Vivien, Somlyódy Csaba. 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő- testület 12 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Dr. Szüts Korinna 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Rappi Gabriella 
Fodor János 
Almádi Krisztina 
Wygocki Richárdné 
Kollátosz Jorgosz 
Inguszné dr. Barabás Rita 
Bacsa Gyula 
Szabó Bogdán Árpád 
Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Haintz Andrea 

Hancz Sándor 

jegyző 

aljegyző 

a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

nem képviselő bizottsági tag 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Örmény Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Szerb Önkormányzat elnöke 

a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala vezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala Hivatal Nép egészségügyi Intézet, tiszti 
főorvos 

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +36 14338201 1 Fax: +36 1 4338 221 1 E-mail: hivata l@kobanya.hu I www.kobanya.hu 
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Lajtai Ferencné 
Győrffy László 

Dr. Gyetvai Tibor 

Ilyés Viktor 

Horváth Lajos 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 
Némethné Lehoczki Klára 

Meghívottak: 
Révész Máriusz 
Dobrai Zsuzsanna 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Korpai Anita 
Dr. Czagányi Cecília 
Cserteg Imre 

Török Andrea 
Kálmánné Szabó Judit 

Jógáné Szabados Henrietta 

Katonáné Marton Terézia 

Korányiné Csősz Anna 
Sövegjártó Ferenc 

Szász József 

Deézsi Tibor 

Pfeifer Istvánné 
Szarvasi Ákos 

Szabó Anna 
Dr. Széll Richárd 
Király Boglárka 
Sáradiné Kálmán Judit 
Dr. Nagybaconi Béla 
Fülöp Tamás 

Nagy Krisztián 
Gúthyné Molnár Mária 
Dr. Döbrei István 
Pajor László 
Demeter István 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. igazgatója 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

rendőrkapitánya 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép
Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
képviseletében 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

parancsnoka 
a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

kormánybiztos 
személyi titkár 
jegyzői titkárságvezető 

a Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese 
a Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési 
Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató
helyettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelési igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt jogtanácsosa 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház orvosigazgató helyettese 
Budapest Airport, közönségkapcsolati és CSR 
specialista 
a MÁV Zrt. pályavasúti területi igazgatója 
a MÁV Zrt. menetrend tervezési vezető 
a BKV Zrt. műszaki szakértője 
a BVH Zrt.- FKF Zrt. képviseletében 
a BVH Zrt.- FKF Zrt. képviseletében 
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Balog Róbert 

Székely Zoltán 

Borsos Katalin 

Dr. Cserkúti Szabolcs 

a FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
képviseletében 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
Módszertani és Koordinációs Osztály vezetője 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
környezetvédelmi szakreferense 
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

vezetője 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő- testületi tagok közül 12 fő megjelent. A jegyzőkönyvet Kardosné Terebes 
Tímea vezeti. A közmeghallgatásról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete 12 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [398/2017. (XI. 23.)]: 

1. Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója 

2. A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, környezetvédelem, 
köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés) 
válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők részére 

Elnök: Köszönti a Képviselő -testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal jelen lévő 

munkatársait, valamint a kerület intézményeinek képviselőit, a meghívottakat és a 
lakosokat. 

Elmondja, hogy a kiosztott tájékoztató füzet a Képviselő-testület, a bizottságok, és a 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi, eddig elvégzett munkájának értékelését tartalmazza. (A 
kiadvány 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. 

1. napirendi pont: 
Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója 

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

Kőbánya gazdálkodása, gazdasági helyzete 
A kerület likviditását egy diagramon szemlélteti, amely a 2002. október 31. és 2017. október 
31. közötti időszakot mutatja be. Az oszlopok híven tükrözik azt, hogy az Önkormányzat jó 
likviditási helyzettel rendelkezik. Megvannak a megfelelő pénzügyi alapok ahhoz, hogy a 
beruházásokat elő tudják készíteni, illetve biztosított a kerületi intézmények színvonalas 
működtetése, a közszolgáltatások megszervezése. 

Az év legfontosabb eseményei, fejlesztései 
Elmondja, hogy évek óta újévi koncerttel kezdődik Kőbányán az év, amely a Kőrösi Csoma 
Sándor Kulturális Központ színháztermében kerül megrendezésre. A fergeteges 
koncertélmény kiegészül táncélménnyel is. Januárban adták át az év sportolója címet, 
amelyben idén Imre Géza részesült, aki a riói olimpián párbajtőr döntős volt. A január egy 
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örömteli eseménye volt az új Ügyfélközpont átadása az Állomás utcában. Régóta vártak erre 
a kőbányaiak, hiszen nagyon méltatlan körülmények között tudták intézni az ügyeiket. 
Február hónapban az időseket hívták süti sütő versenyre és farsangolásra. Nagyon fontos, 
hogy a kerület idős polgárainak is programokat tudjon biztosítani az Önkormányzat. 
Februárban a Képviselő-testület egyik fontos feladata a költségvetés elfogadása. Az utóbbi 
években mindezt nem volt nehéz összeállítani, mivel annak elfogadása előtt már hetekkel 
megkezdték a költségvetési tárgyalásokat, egyeztetéseket az intézményekkel, cégekkel. A 
költségvetés mindig biztosít beruházásokra és felhalmozásokra is tisztességes alapot. 
Döntés született arról is, hogy idén nem emelik az építmény és telekadó mértékét. 
Ki mit tud vetélkedőt hirdettek a kerület idős polgárainak. Mindenféle számban - egyéni 
tánc, társas tánc, vers, hangszeres szóló -, nagyon színes programmal készültek az idősek. 
A kőbányai pincerendszerben most már évek óta, évente kétszer futóversenyt szerveznek. 
A föld alatti pincerendszerben olyan képeket vetítenek a falakra, amelyek egyedi élményt 
nyújtanak a futók számára. Többféle korosztálynak az óvodásoktól az idősebb korosztályig 
különböző hosszúságú távot lehetett megtenni. Bíztat mindenkit, hogy a következő futásra, 
amelyre jövő márciusban kerül sor, nevezzen be. Akár arra is van lehetőség, hogy 
végigsétálják a távot. 
Elmondja, hogy ma már nem tartoznak az iskolák az önkormányzatok fenntartása alá, de 
minden évben megszervezi az Önkormányzat a Pedagógiai napok rendezvénysorozatot a 
Kelet-Pesti Tankerülettel együttműködve. A téma a játék volt, amely uralja a 
mindennapokat és része az oktatási módszertannak is. 
Márciusban elindultak a beruházások. Komoly gondot jelent az Újhegyi tónál a talajerózió, 
amely szinte megállíthatatlan. A tó köré ültetett fák nem teszik lehetővé, hogy a fű 

megerősödjön, így nincs aljnövényzet, ami meggátolná azt. Ezért különféle támfalak, 
csapadékvízelvezető rendszerek építésével igyekeznek mindezt gátolni. Az építkezés 
folyamatos a tó körül, idén márciusban végeztek egy szakasszal. Építettek egy új lépcsőt is 
a sörgyári területen tárolt lebontott épületek bazalt köveiből. 
Méltó módon emlékezett meg Kőbánya a március 15-ei nemzeti ünnepről. Évről évre egyre 
többen vannak a fáklyás felvonuláson, bíztat mindenkit, hogy vegyen részt ezen eseményen, 
amelyet március 14-én, az ünnep előestéjén szoktak megszervezni. 
A kőbányaiak büszkék a víztározójukra, amelyet olasz mesterek az 1800-as években 
építettek. Március 22-én a víz világnapja alkalmából szokta megnyitni a Fővárosi Vízművek 
a víztározót, aminek a vizét ekkor leengedik, és megtekintehetővé válik ez az építészeti 
remekmű. Idén kígyózó sorokban voltak rá kíváncsiak az emberek. Véleménye szerint ezt a 
fantasztikus föld alatti rendszert, mindenkinek látnia kellene. 
Márciusban adták át a térfigyelő központot, amely a Kőbányai Közterület-felügyelet 
épületében került kialakításra. Így Kőbánya több területén, a Gyakorló utcában, a Pongrác 
lakótelepen, működik már a térfigyelő hálózat. A következő években több mint 30 kamerát 
fognak még elhelyezni Kőbánya területén. 
Évente két alkalommal hirdet pályázatot a jó tanuló, szociálisan rászoruló gyermekek 
részére, amellyel havi 5-10 ezer forintos támogatást nyújt az Önkormányzat a pályázatot 
elnyerő gyerekeknek. 
A Kőbányai Református Egyházközség most már negyedik éve szervezte meg a Kórusok 
találkozóját az Ihász utcában. Sokan vettek részt ezen az eseményen, csakúgy, mint az 
óvodások úszó bemutatóján. 
Április hónapban a Kőkert munkatársai fanyuszikkal díszítették a körforgalmakat és 
Kőbánya más területeit. Megemlékeztek Hofi Géza halálának évfordulójáról is. A Gergely 
bánya, ami egy zárt terület és hulladéklerakó helyként működött a kétezres évek végéig még 
sokáig nem lesz megnyitva a nagyközönség számára. Ezen a területen gázfejlődés van a mai 
napig, a vízminták sem mutatnak jó eredményeket, hiába történt meg a hely rekultivációja. 
A környezet állapotán fiatal fák és cserjék ültetésével igyekeznek javítani, de ez egy nagy 
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küzdelem. Pár évbe még beletelik, amíg a nagyközönség számára is látogatható lesz a 
terület. 
Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre nagyon szívesen jönnek a gyerekek. Ezen a 
versenyen az V-IX. és a X. kerület diákjai vesznek részt. A Maglódi úti sporttelepen szokták 
megszervezni ezt a nagyon izgalmas rendezvényt, amelyre a gyerekek hosszú hetekig 
készülnek. Minivásárt is tartottak hagyományteremtő szándékkal a Kőrösi teraszán a 
kerületben működő szakmunkásképző iskolák termékeiből. Jövőre ismét ki fogják írni a 
növénytelepítési pályázatot, amire a Kőbányai Önkormányzat évente 10 millió fornitot tud 
szánni. Ennek az anyagi keretét nem bővítik, hiszen ezen összegből minden igényt ki tudtak 
elégíteni. 
A Törekvés Táncegyüttes 55 éve alakult meg és a Törekvés Művelődési Központban 
működik. Az idén a Szabó Ervin Könyvtár kőbányai fiókkönyvtárával összefogva egy 
kiállítást állítottak össze megalakulásuk 55. évfordulójának megünneplésére. 
Megemlékeztek a magyar költészet napjáról is április 11-én. Az idén is a Rottenbiller park 
alakult át a költészet parkjává, ahol a gyerekek zenéltek, verseltek, rajzoltak. Fontosnak 
tartja a gyerekeket közel vinni az irodalomhoz és a versekhez. 
A Kőrősi Csoma Sándorról elnevezett isaszegi kerékpáros emléktúrán 400 kerékpáros vett 
részt április elején. 
Május elejére elkészült a Martinovics téren a Tűzoltóság előtti útszakasz burkolása. Ez egy 
viszonylag nagy forgalmú átkötő útszakasz a Kápolna utca és a Gergely utca között. 
A május elsejei rendezvény az Óhegy parkban lassan kinövi Kőbányát. Futóversenyt 
szerveztek az Óhegy parkban található gumiszőnyeges futópályán rekordkísérlettel. A park 
felújítása folytatódik, hiszen a Dér utcai játszótér nem méltó a kőbányaiakhoz . Ennek a 
játszótérnek a megújítási tervei készülnek. Az alapkoncepció megszületett, a kivitelező 
kiválasztása folyamatban van. 
Májusban a villanyoszlopokon muskátlikat helyeztek el. Közel 20 éve minden évben 
megrendezik az országos Szimbol fesztivál nyitórendezvényét, amelynek évek óta a 
Népliget ad helyet. Balkán estet is szerveztek a szerb, a bolgár és a görög nemzetiséggel 
összefogva Újhegyen, a Mélytónál. Fantasztikus program volt gasztroélményekkel. 
Szeretné, ha évről évre többen csatlakoznának a Kihívás napjához. A szervezők célja, hogy 
mindenki mozogjon ezen a napon legalább 15 percet. Szeretné, ha a jövőben még többen és 
még aktívabban vennének részt rajta. A gyermeknapot Újhegyen szervezték meg és idén 
palacsintát sütöttek. Megsütötték a világ leghosszabb palacsintáját, amelyet pillanatok alatt 
megettek a jelenlévők. Az idén a Szent László Plébánián jutalmazták a jól teljesítő 

gyerekeket, majd vendégül is látták őket. Ezt az eseményt minden évben más helyszínen 
rendezik meg. 
Júniusban a rendőröket köszöntötték. Az Önkormányzat hat autót vásárolt, amelyekből 
hármat a helyi rendőrségnek, egyet a mezőőrségnek, egyet a Kőbányai Közterület
felügyeletnek, egyet a Polgármesteri Hivatal útellenőri szolgálatnak adtak át ünnepélyes 
keretek között. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat támogatásával minél több eszközzel 
tudjanak az arra hivatottak dolgozni a közbiztonságért. A jövőben is szeretné ezt a 
támogatási rendszert működtetni, fenntartani. 
Büszke a Kőbányai Zenei Stúdióra, bízik abban, hogy a kőbányaiak többsége is így érez. Itt 
fiatal zenészeket képeznek, akik OKJ-s szakmát kapnak. Az itt dolgozó zenészeknek az a 
céljuk, hogy a playbacket mindenesetben felváltsa az élőzene és ez jelentsen értéket, erre 
tették fel az életüket. Az Önkormányzat biztosítja az épületet mindehhez. A Zenei Stúdió 
minden év júniusában mutatja be, hogy mit is tanultak a diákok abban az esztendőben. 
Június hónapban kerül megrendezésre a Szent László napok rendzevénysorozat. Ez a 
rendezvény hagyományosan csütörtöki napon a Képviselő-testület által adományozott 
kitüntetések ünnepélyes átadásával indul. Ekkor olyan személyek, szervezetek kapnak 
díjakat, akik a közösségért tesznek a maguk területén. Idén dr. György István kapta meg a 
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Kőbánya Díszpolgára elismerő címet a Képviselő-testülettől. A Szent László napok színes 
rendezvényeket hoznak június végén. 
A június, július augusztus hónapok mindig a beruházások időszaka. Szinte minden területre 
kiterjednek ilyenkor a munkák. Nemcsak intézményfelújítással foglalkoznak, hanem 
csatornaépítéssel, csapadékvízelvezetéssel, támfalak építésével, a sebességcsillapító táblák 
elhelyezésével, a közvilágítás fejlesztésével, parkolók építésével és a járdák, lépcsők 
építésével. Idén különösen nagy beruházás volt az a parkoló beruházás, amely a Zágrábi út 
környékén valósult meg. Fizetős parkolóhelyek létrehozására is sor került. Ennek a célja 
nem a bevételnövelés volt, hanem az, hogy az ott élők nyugodtan tudjanak hazamenni és 
parkolni. Több óvoda és bölcsőde belső tere, úthálózata is megújult. A Keresztúri úton 
működő iskola tetejét újította fel az Önkormányzat, igaz már nem fenntartója az 
intézménynek. Ezt a tetőt több mint 100 millió forintért szigeteltették le. A nyílászárókat is 
le kell cserélni még és szigetelni kell az épületet. Az előzetes számítások 300 millió forintra 
becsülik a költségeket. 3-4 év alatt fogják elvégezni a felújítását ennek az épületnek. 
Önerőből álltak neki a felújításnak, mivel pályázati pénzek nem érkeztek, nem tudtak 
pályázni felújításra. 
A lakóházak megújítása is folyik ezekben a hónapokban. A Bihari utcában lévő lakóingatlan 
esetében kénytelenek voltak elvégezni az aládúcolást. Itt életveszélyesek a függőfolyosók, 

ezért mindenképpen meg kellett erősíteni. Ennek az épületnek a tetőszerkezete is nagyon 
rossz. 
A Hős utcai lakóingatlanban a társasház helyett az Önkormányzat végezte el a felújítási 
munkát. A költségét megpróbálja a társasházban élőkre terhelni több-kevesebb sikerrel, 
mert viszonylag csekély a magántulajdonosok fizetési hajlandósága. A 300 lakásból 150 
magántulajdonban van. A Hős utcában több lakása is volt az Önkormányzatnak, de már csak 
alig 20 lakásban lakik önkormányzati bérlő. Közel 130 lakást már kiürített az 
Önkormányzat, és bérlőket ide már 7 éve nem visznek tudatosan, mert az látszik hogy ennek 
az épületnek a műszaki állapota nagyon rossz. A végső megoldás a szanálás lesz. Ezek a 
lakások a 30-as években épültek, alacsony komfortfokozattal rendelkeznek. A jövőben sem 
lehet ezeket úgy megújítani, hogy lakható ingatlanokká váljanak. Egyelőre az aládúcolás, 
takarítás és a rend fenntartása az, amit el tudnak érni. 
Az Újhegyi lakótelepen két kutyafuttatót is megújítottak, illetve bővítettek. A játszóterek 
megújítása is az év programja volt. A Kőrösi Csoma sétányon is új padokat helyeztek ki a 
Posta elé, mert itt van térfigyelő kamera. A szökőkút köré egyszemélyes ülőkék kerültek. Az 
év jelentős részében tiszták és használhatóak a padok. 
Augusztus 20-án nagyon szép megemlékezést tartottak a Kőrösi Kulturális Központban. 
Augusztus 19-én volt az Óhegy parkban a Bluesfesztivál, amelyet tűzijátékkal zártak. 
A Rendvédelmi nap egy nagyon fontos eseménye Kőbányának, ahol a gyerekek 
megismerkedhetnek a rendvédelmi szervek munkájával, eszközeikkel. 
Idén szeptember elején köszöntötték Varsányi karnagy urat, aki 50 éve vezeti a Szent László 
Templom kórusát. Megrendezésre került a III. Kraft Sörfesztivál. A Globus Konzervgyár, ma 
már Sörgyár területén, ahol kézműves sörgyár működik és a termékeikkel világraszóló 
sikereket érnek el. A gyár udvarán mutatják meg azt az érdeklődőknek, hogy milyen módon 
főzik a sort, és bepillantást engednek abba, hogy hogyan próbálják a minőségi sörfőzést 
meghonosítani üzemi körülmények között. 
Örömteli esemény történt a Szállás utcában, ahol átadtak egy új laboratóriumot. Ennek 
előkészítése évek óta folyt. Szijjártó Péter minister úr tisztelte meg a rendezvényt. A 
korszerű, szép laboratóriumban sok antibiotikum alapanyagot gyártanak, köztük olyat is, 
amelyet innen visznek a világ számos pontjára. Nagyon büszke erre a modern létesítményre. 
Az Operaház Műhelyházának az alapkőletételére is szeptemberben került sor az Északi 
Járműjavító területén. Gőzerővel folyik a műemléképület megújítása. "Kőbányai baba 
vagyok" brend néven futó csomagot adtak át a Kőbánya hármasikrek szüleinek. 
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Tortával köszöntötte a Képviselő-testület a Kőbányai Sport Club úszóit, mivel sok szép 
eredményt értek el. Köszöntötték a bicikliseket is az autómentes hét alkalmából. Sor került 
egy üzemavatásra is. A duális képzés keretében adott át egy tanműhelyet Varga Mihály 
miniszter úr. 
A kerület idős polgárai nagyon örültek annak, hogy az Operett Színházban ünnepelhették az 
Idősek világnapját. Kimozdulhattak a kerületből, ennek szeretnének hagyományt teremteni. 
900-an tudtak ide elmenni, aki jelentkezett, mindenkinek tudtak jegyet biztosítani. Az 
idősek az olimpiájuk miatt is a figyelem középpontjába kerültek októberben. A Kocsis 
Sándor Sportközpontban rendezték meg a komoly és tréfás számokból álló megmérettetést. 
Sajtótájékoztató keretében dr. György István mondott pár szót arról, hogy új Egészségház -
szakorvosi rendelő épül Kőbányán a Maglódi úton a Bajcsy-Zsilinkszky Kórház területén. Ez 
a beruházás kb. 3 milliárd forintba fog kerülni a tervek szerint, és plusz 900 millió forint jut 
majd eszközökbeszerzésre. A jelenlegi Egészségház sorsáról még nem született döntés, ez 
egy műemléképület. Kőbánya méltó módon emlékezett a hősökre október 23-a és 
november 4-e kapcsán. 
Alapkövet helyeztek el, ugyanis tornatermet fognak építeni a Kőbányai Harmat Átalános 
Iskola területén. A Önkormányzat 200 millió forintos önrészt biztosít mindehhez. Jövő év 
szeptemberében már az új kettéválaszható tornacsarnokban edzhetnek a kosárlabdázóink 
és tornázhatnak az iskola tanulói. 
Átadtak egy játszóteret is a Száva parkban. A terület a magyar állam tulajdonában volt. Két 
évvel ezelőtt kapta meg a kerületi Önkormányzat. A terület elhanyagolt volt. 600 lakás épül 
a közelben, az építtetővel szerződést kötöttek, ők adtak 25 millió forintot arra, hogy itt 
játszóteret tudjanak kialakítani. Kicsit kiegészítve, mintegy 38 millió forintból épült meg a 
játszótér és az egész parkot rendezni tudták. 
A reformáció 500 évfordulójának alkalmából egy kis emlékművet lepleztek le az Ihász utcai 
templomkertben. Ennek létrehozatalához az Önkormányzat biztosított forrást. A Kőrösi 
Csoma Sándor Művelődési Központ ezen termében adták át a "Tiszta udvar rendes ház" 
táblákat, díjakat és okleveleket. Évről évre nő azoknak a száma akik elismerésben 
részesülnek. Még ebben a hónapban Till Attila tiszteletére emléktáblát lepleztek le özvegye 
jelenlétében. 
Novemberben megkezdték a Pongrác úti rendelő megújítását. Egy évre bezárt a rendelő, 
amit teljesen átépítenek. A munkagép jelenleg is dolgozik a Liget téren. Bontják a volt 
szolgáltatóházat. Ennek helyén egy zöldfelületet fognak kialakítani. Gőzerővel dolgoznak a 
Népliget szabályozási tervein is. A Népliget egyes területeit új funkciók számára jelölik ki. 
Bízik abban, hogy ezek az új funkciók meg is fognak jelenni. Készülnek az Adventi időszakra 
is, a Karácsonyra. Sokféle módon, mintegy 1600 rászorulónak tudnak támogatást adni az 
ünnephez közeledve. Két jégpályát alakítanak ki, egyet a Városközpontban, egyet pedig az 
Újhegyi lakótelepen. Feldíszítik a körforgalmakat. Idén új világítás jelenik meg a Kőér utcai 
körforgalomnál. 

Ezek a kivetített képek is azt mutatják, hogy nagyon színes élet folyik itt Kőbányán. Sport, 
kulturális és közösségi élet, ami fontos, hogy jelen Jegyen a városban. Olyan beruházásokra 
került sor, amelyekre nagy szükség van. Ezeknek a sorát folytatni fogják. Már elkészültek az 
Újhegyi sétány felújításának újabb tervei. Elkészült a Sportliget terve, az új sportpark, 
játszótér, futó pályának a megújítási terve. Már tervezik az Üllői úton, a volt Tengerszemben 
egy új orvosi rendelő létrehozását is, hiszen itt akár 4000 lakás is felépülhet a közeli 
jövőben. 
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2. napirendi pont: 
A lakosságot érintő ügyekben válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők 

részére 

Elnök: Tájékoztatja a felszólalási jegyet kitöltőket, hogy az SZMSZ 17. § (3) bekezdése 
szerint három perc áll rendelkezésükre. A három perc leteltét követően a lámpa zöldről 
pirosra vált, valamint a mikrofon is kikapcsolásra kerül. 

Kustra Pál (2. sorszámú felszólalási jegy): 
Elmondja, hogy az Európai Unióban többféle mérést, kimutatást végeztek arra vonatkozóan, 
hogy évente hányan halnak meg a különféle zajártalmak következtében. Állítása szerint 
Kőbányán 2015-ben hozzávetőlegesen 23 ember halt meg a repülőtéri zajok hatása miatt. A 
jegyző feladata a zajszint figyelése, az intézkedések megtétele. Kérdezi, hogy mit fog a Jegyző 
úr lépni? Mit tesz a Polgármester, hogy az itteni embereket védje ezen ártalmaktól? 

Elnök: Kőbánya különböző környezeti terheléseknek van kitéve, hiszen ebben a kerületben 
jelentős a vasút, a közutak és a repülőtér forgalma. Nem biztos a kimutatás adataiban, hiszen 
az emberi egészséget sok minden befolyásolja. 

Dr. Szabó Krisztián: Az Önkormányzat minden olyan hatósági és polgári peres eljárásban, 
amely a reptéri zajjal összefüggő sérelmek orvoslására irányul, abban félként részt vett. 
Felperesként támadta mind a repülőtér környezetvédelemi engedélyével kapcsolatos 
döntéseket, mind a zajvédelmi szabályokra hatást gyakorló egyéb döntéseket, sőt konkrét 
jogszabálymódosító javaslatokkal is élt. Elkötelezett ez ügyben a Képviselő-testület és a 
Polgármester úr is. A hatályos jogszabályok mentén eddig érdemben eredményeket nem 
tudtak elérni. Az Önkormányzat jogszabálymódosító javaslatait eddig még nem fogadta el 
egyik jogalkotó szerv sem. A jogszabálymódosítás kihatna a repülőtér működésére, ezért ez 
egy olyan helyzet, amiben gyors áttörést nem fog tudni elérni az Önkormányzat. 

Csabai János (7. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Repülőtéri zajártalommal kapcsolatban elmondja, hogy 2017 júliusában átadták az l-es 
pályát. Azóta Újhegyen és a Maglódi út környékén nem lehet ablakot nyitni, nem tudnak 
pihenni a repülőgépek okozta zajok miatt, ugyanis percenként és alacsonyabban is 
közlekednek a gépek, mint azelőtt. Érdeklődik, hogy az Önkormányzat mit tud tenni annak 
érdekében, hogy a lakosság visszakapja ugyanazt a nyugodt légkört, mint ami az l-es pálya 
felújítása előtt volt? 
2. Hulladékgazdálkodás témakörben kérdezi, hogy mit tesz az ellen az Önkormányzat, hogy 
Kőbánya ne váljon Budapest szemétlerakójává. Úgy tudja, hogy jelenleg folyamatban van 
egy engedélyeztetési eljárás, amelynek eredményeképpen a Sírkert utcában újabb cég kap 
majd engedélyt évi 20 OOO tonna vashulladék feldolgozására. 

Fülöp Tamás: A Budapest Airport képviseletében elmondja, hogy komolyan veszik az ilyen 
típusú felvetéseket, bejelentéseket. Az l-es pálya felújítása egy hosszúideig-tartó folyamat 
volt, de repülésbiztonsági okok miatt szükség volt rá. A repülési zaj véleménye szerint egy 
szubjektív alapú probléma. Elmondja, hogy mindenkivel hajlandók külön beszélni, 
mindenkinek meghallgatják a problémáját. Az Önkormányzat aktívan részt vesz a 
Zajvédelmi Bizottság munkájában. Fontosnak tartja leszögezni, hogy a vonatkozó 
jogszabályok teljes betartásával végzik munkájukat, és a jövőben is így fognak tenni. 
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Székely Zoltán: A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. képviseletében 
elmondja, hogy az ő feladatuk a légiforgalom irányítása, a légijárművek összeütközésének 
megelőzése és hatékony áramlásuknak a biztosítása. Repülőgépzajt ők nem generálnak. Az 
utóbbi 10 évben a légijárművek indulására vonatkozóan semmiféle nyomvonalváltoztatás 
nem történt. Nem tudja megerősíteni azt, hogy bármilyen más irányú vagy más magasságú 
repülést vennének a gépjárművek, mint eddig. Az 1-es pálya megnyitása valóban okozhatott 
a szubjektív érzékelésben változást, de már visszaálltak a régi útvonalak használatára, nem 
érti mi okozhatja a problémát. Eljárás szinten nem történt semmiféle változás. 

Dr. Cserkúti Szabolcs: A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály képviseletében elmondja, hogy részben ők is érintettek a 
repülőtér működésének engedélyezésében, illetve a zajcsökkentési intézkedési terv 
végrehajtásában. Működik egy állandó zajmonitorrendszer, amely hosszútávú méréseket 
átlagol a repülőtéren, amely alapján jelentős zajtúllépést nem észleltek a jelenlegi 
jogszabályi környezetben. Továbbá van a Budapest Airportnak egy zajcsökkentési 
intézkedési terve, amelyet elfogadott a hatóság, és ennek első eredményeit 2018 első 
negyedévében várják értékelésre. 

Mozsár Ágnes: A felszólaló 2. kérdésére a Főépítészi Osztály képviseletében elmondja, hogy 
a jelenleg hatályos kerületi szabályozási terv egyes területeken nem teszi lehetővé a 
hulladékgazdálkodó szervek bővülését, más helyen zárt épületben végezhető a tevékenység 
megszabott határig. 

Elnök: Tudomása szerint a szabályzatban az is benne van, hogy egyes területeken a jelenleg 
működő cégek nem bővíthetnek tevékenységükön, és a kapacitást sem növekelhetik. 

Dr. Cserkúti Szabolcs: A hulladékgazdálkodási engedélyeket az Osztályuk adja ki, de ehhez 
mindenképpen kell a jegyzői hozzájárulás is. Ebben a Sírkert utcai esetben nyilván 
vizsgálják a Főépítész asszony által említett feltételeket is. 

Nagy Lajos (1. sorszámú felszólalási jegy): 
1. A Korponai utcán az Állomás utca - Liget utca közötti szakaszának felújítását mikorra 
tervezik? 
2. A Hölgy utcában sok az öreg akácfa, amelyek lassan életveszélyes állapotba kerülnek. 
Érdeklődik, hogy mikor történik meg ezeknek a fáknak a kivágása, gallyazása? Az idén nem 
járt a területen egy fakivágó sem. 
3. Az ideiglenesen kialakított Pongrác úti rendelőhöz jó lenne kialakítani egy ideiglenes 
zebrát a biztonságot átkelés érdekében. 
4. Jelzi, hogy a területükről a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nem szállítja el a 
zöldhulladékot. 

Elnök: A Korponai utca még kockakővel burkolt, rendkívül széles utca, nem látja, hogy egy 
megvalósuló fejlesztés hozhat-e új jövőt, ugyanis nem biztos, hogy teljes szélességében 
aszfaltburkolatra lenne szüksége a területnek. Szeretnének tisztán látni, hogy a Korponai 
utcában merre indulhat el a fejlődés. 
A Hölgy utcában kb. 3-4 éve ifjították az akácfákat, megvizsgálták, hogy melyek azok, 
amelyek megmenthetők. Sajnos az ifjítástól nagyon csúnyák lettek ezek az öreg fák, itt 
szükség lesz a faállomány megújítására. Visszametszéssel, ifjítással nem lesz megoldható. 
Nem egyszerű kérdés, mert élő fákról van szó, amelyek sokszor balesetveszélyesek. 
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Az ideiglenes zebra kialakítására korábban nem volt lehetőség, mivel a piac felőli 
oldalon nincs zebra, de ez az új helyzet talán lehetővé teszi. Ésszerűnek találja a 
javaslatot, kezdeményezni fogják BKK-nál. 
A közelmúltban írtak egy levelet a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nek arról, hogy a 
zöldhulladékot miért nem szállították el időben, de most a választ személyesen adhatja meg 
a cég képviselője. 

Demeter István: A Főváros Közterület-fenntartó Zrt. képviseletében elmondja, hogy a 
korábbi zöldhulladékmennyiségnek a többszörösét tapasztalták idén. Sajnos 
létszámhiányban szenvednek, ezért kérik a lakosság türelmét. Mindenhonnan el fogják 
szállítani a zöldhulladékot. 

Kóti Mihály (3. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Elmondja, hogy a repülőgépek okozta zajok 18-féle betegséget okoznak, többek között 
alvászavart, szívpanaszokat. Véleménye szerint Jegyző úrnak meg kellene oldani ezt a 
problémát. 
2. A Pilisi úton keresztül a Keresztúri útra terelték a forgalmat. Ettől teljesen tönkre fog 
menni a Kertváros. Véleménye szerint a csapadékvíz elvezetése nem megfelelő módon 
történik, a Rákos-patakot pedig vissza kellene terelni az eredeti medrébe. 
3. Nem érti, hogy Kőbányán miért nem parkolhatnak térítésmentesen az itt élők. 

Utánanézett és más kerületekben lehetőség van az ingyenes parkolásra. 

Elnök: Idén alakítottak ki csapadékelvezető rendszert azon a környéken. Az első ütem 
készült el eddig, tehát még folytatódni fog a munka. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pilisi 
utcában nem történt terelés, valószínűleg az autósok keresik a menekülő útvonalakat. 
Egyébként a Pilisi utcában fekvőrendőrök által biztosított a sebességkorlátozás, ezenkívül 
súlykorlátozás is van, valamint rendszeresen történik sebességmérés is. 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy a főváros kerületeinek nagy része parkolási 
zónákra oszlik. A lakóhely szerinti parkolási zónán belül az ott lakók minden kerületben 
igényelhetnek várakozási hozzájárulást. Így van ez Kőbányán is, figyelemmel a kerület nagy 
méretére. A fizető várakozási övezet csak az adott területen lakóknak majdnem ingyenes. 

Elnök: Az Örs Vezér teréen megépült a P+R parkoló, ezáltal a Metró mellett ma már 
könnyebb parkolni. Ez valamilyen szinten megoldja a parkolási problémákat. 

Bánó Soma (4. sorszámú felszólalási jegy): 
1. A Pongrác Egyesület sok kérdést gyűjtött össze, ezért úgy gondolja, hogy egy helyi 
közmeghallgatást célszerű lenne tartani a Pongrác telepen. 
2. A Kőbányai Arculati Kézikönyv kapcsán a Pongrác Egyesület több kérdést is intézett a 
Főépítészi Osztály felé, amelyekre nem kaptak választ. Ezzel kapcsolatban a későbbiekben 
szeretnének egyeztetni Mozsár Ágnes főépítész asszonnyal. 
3. A Salgótarjáni út 49. szám alatti társasház előtti beton kaspók használaton kívül 
vannak, szemetesként használják az arra járók, nagyon rendezetlenül néz ki. Kéri, hogy 
ezt a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. szállítsa el. 
4. A Csilla utca 10. és a Salgótarjáni út 63. szám közötti ösvény le burkolását már többször is 
kérték a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-től, de még nem került sor rá. 
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Hancz Sándor: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. képviseletében 
elmondja, hogy az említett beton kaspókat nem ők helyezték ki. Meg fogják kérdezni a 
közös képviselőt, hogy mit tud ezekről a kaspókról. Az ösvény leburkolásával 
kapcsolatban elmondja, hogy az ott lakók sajnos nem a burkolt utat használják 
közlekedésre, hanem a zöldfelületen kijárt ösvényt. Ez a kis zöld terület járdával körbevett, 
kb. 5-6 m kerülőt jelentene a gyalgosok részéről. A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. nem épít járdákat, ebben nem tud segíteni. 

Elnök: Sort fognak keríteni a helyi közmeghallgatásra. 

Benkő Attiláné (5. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Érdeklődik, hogy az új Egészségház megépülését követően hol fog épülni parkoló, hol 
fognak parkolni az ott lakók? Tervezik-e, hogy a Sörgyár utcában fizető parkolóövezetet 
alakítanak ki. 
2. Jelzi, hogy a Sibrik Miklós úton, a Maglódi út -Sörgyár utca közötti szakaszon, a járda 
nagyon rossz állapotban van, javítani kellene. 
3. Érdeklődik, hogy a Sibrik Miklós úton mi a különbség a páros és a páratlan oldal között? 
Az egyik oldalt a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. mindig rendben tartja, nyírja 
a füvet, a másikon viszont nem. 
4. Kérdezi, hogy egyedi elbírálás alapján kaphatnak-e támogatást csatornázásra? 

Elnök: A Szent Imre utcai telepről keresték már hasonló csatornázási problémával. Ott a 
társasház belső csatornáját kellett megújítani, de mivel év közben keresték, azt a választ 
tudta adni a lakók képviselőjének, hogy a következő költségvetési évben tud foglalkozni 
ezzel a kérdéssel az Önkormányzat. Tervezik, hogy létrehoznak egy keretet az ilyen típusú 
problémák megoldására. 
A Sörgyár utcában most még nem lesz kialakítva fizetőparkolási övezet. A Sibrik Miklós úton 
telket is vásárolt az Önkormányzat, ahol parkolókat kíván kialakítani. Ezen a telken 
összesen 95 parkoló kerül kialakításra, valamint a kórház területén további 70 parkoló 
biztosítja majd a gépkocsik várakozását. Próbálják a közterületről bevinni a parkolást a 
megvásárolt ingatlanok területére. Keresik a lehetőséget, hogyan lehetne tovább növelni a 
parkolóhelyek számát, természetesen nem a zöldterületek rovására. 
A Sibrik Miklós út Maglódi út-Sörgyár utca közötti szakaszán a járda állapotát meg 
fogják nézni. Ha megépül az új járóbeteg szakrendelő, akkor úgyis szükség lesz a járda 
felújítására. 

Hancz Sándor: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. képviseletében elmondja, 
hogy a Sibrik Miklós út a Fővárosi Önkormányzat kezelésében van. Időnként szükségből 
szokták lenyírni ezen a szakaszon a füvet. A másik oldalon az ingatlantulajdonosoknak 
kellene rendben tartani a területet. 

Varga Lászlóné (5. sorszámú felszólalási jegy): 
1. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház sürgősségi osztályán nagyon sok a várakozási idő, ezt a 
problémát valahogy meg kellene oldani. 
2. A Pongrác lakótelepen a fákat lombtalanítani kellene, valamint az ott lévő két játszótér 
nagyon rossz állapotban van. 
3. A szelektív hulladékgyűjtők folyamatosan tele vannak. Milyen megoldást lát erre az 
Önkormányzat? 
4. A Hős utcában nagyon sok magyar ember szenved. Valahogy segíteni kell rajtuk. 
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Elnök: A Hős utcai probléma nem kis kihívást jelent az Önkormányzat számára. Vannak 
tisztességes lakók, akik fizetik a számláikat, és vanak akik nem. Több gázórát is leszereltek 
a telepen, ami gázlopást feltételez, de a villanylopás is jellemző. Nagyon sok közműtartozás 
jellemzi ezeket a tulajdonosokat. 

Dr. Nagybaconi Béla: Elmondja, hogy a Sürgősségi Betegellátó Osztály nagy leterheltséggel 
dolgozik egész Budapest területén a közismert humánerőforrás miatt. A detoxikálóból 
érkező betegeket is a sürgősségi osztályokra irányítják jelenleg, ami ellen tiltakozott is a 
szakma. Az alapellátásban dolgozó orvosok által beutalt betegek szintén nagy leterheltséget 
okoznak a meglévő mellett. Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat a 
rendelkezésükre bocsátott egy telket, amelyen parkolókat szeretnének kialakítani a 
későbbiek folyamán. 

Révész Máriusz: Az új Egészségház nagy változást fog hozni. Ebben a kérdésben nagyon 
szoros volt az együttműködés a Polgármester úrral, valamint dr. György István 
kormánymegbízott úrral. Az eredeti tervekben egy parkolóházat szerettek volna felépíteni 
a kórházhoz, de ez a magas költségek miatt nem valósulhatott meg. Az Egészségház és a 
Kórház színvonala, valamint a kórház körüli parkolási helyzet sokat fog javulni a jövőben . 

Elnök: Tény, hogy a Pongrác lakótelepen lehetnének jobb állapotban is a játszóeszközök. Az 
Önkormányzat 60 millió Ft támogatást nyert el a 2018-as költségvetésben a kőbányai 
játszóterek megújítására, bővítésére, amelyből a Pongrác lakótelepen lévő 2 játszótér is meg 
fog újulni. A szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban nem tud megoldást mondani. Az 
Önkormányzat vásárolt a társasházak részére palackpréseket, de a lakók nem használják 
őket. Elmondja, hogy minden áruházlánc köteles visszavenni a pet-palackokat. 

Horányi Tibor (8. sorszámú felszólalási jegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási jegyen jelzett 
problémára (illegális szemétlerakás, sétáló utcában lévő parkolási problémák, Milyen 
intézkedési terv várható a tűk, dohányosok, szemetelők kiszorítására, 
szankcionálására?) írásban fog választ kapni. 

Reith Tamás (9. sorszámúfelszólalásijegy): 
1. Milyen intézkedéseket tesz az Önkormányzat a kerületi gépjárműlopások visszaszorítása 
érdekében? Lesz-e lehetőség térfigyelőkamera-rendszer telepítésére ezen a területen? 
2. Érdeklődik, hogy tervezi-e az Önkormányzat garázsudvarok kialakítását? 
3. A Medveszőlő utcai játszóteret gyakrabban kellene takarítani, mivel tűk, üledék gyakran 
előfordul. 

Elnök: A Medveszőlő utcai játszótér szintén felújításra szorul, mivel hét éve kaptak új 
eszközöket. A takarításra jobban oda fognak figyelni. A területnek nagyon jót tett a 
szanálás. Rövidesen elindul egy beruházás, amelynek során új lakások fognak épülni ezen a 
területen. 

Dr. Gyetvai Tibor: A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága képviseletében elmondja, hogy 
a gépkocsifeltörések száma 700 esetről 160-170 esetre csökkent. A térfigyelőkamera
rendszer bővítésével kapcsolatban folyamatosan vizsgálják azt, hogy hova érdemes 
telepíteni, de sajnos a kertvárosi részek tele vannak zöldfelülettel, ezért itt nehéz a kamerák 
üzemeltetése. Kőbányának vannak olyan pontjai, amelyek fertőzöttebbek. Például azok a 
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közösségi terek, ahol a legtöbb gépjármű feltorlódik, ilyen a bevásárlóközpontok környéke. 
Óhegy is kapni fog térfigyelő kamerát. 

Révész Máriusz: Az egyik legnagyobb eredmény, hogy 2010-hez képest 2016-ra 
harmadára csökkent a gépkocsilopások száma. 

Elnök: Jelzi, hogy a társasházaknak 2018 áprilisáig lehetőségük van lépcsőházi belső 
kamerarendszer kiépítésére pályázni. Tájékoztatásul elmondja, hogy garázsudvarok 
létrehozását nem támogatja a szabályozási terv. Különböző megoldásokat mindig javasol a 
Főépítészi Osztály. A parkolóhelyek kialakításakor mindig figyelni kell a zöldfelületek 
megóvására is. 

Szarvasi Ákos: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében elmondja, hogy a Medveszőlő 
utca környéken sokkal több autó van, mint amennyinek a beállási hely biztosított. Az idén 
megkezdődött az új parkolóhelyek kialakítása kapcsán a tervezés és az engedélyezési 
eljárás. Két hónapon belül az engedélyek a rendelkezésükre fognak állni és el tudják kezdeni 
a munkát. A parkolóhelyek kialakításával együtt a meglévő rossz útburkolatot is fel fogják 
újítani. 

Szalai Zsuzsanna (10. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Felsőrákoson mikor lesz térfigyelőkamera-rendszer kiépítve? 
2. Mit tervez az Önkormányzat az elhanyagolt telkek ügyében tenni? 
3. Kinek a feladata a Pilisi utca patak felőli oldalának a rendben tartása? Belógnak az 
ágak az úttestre, ami nagyon balesetveszélyes. 
4. Pilisi utca Kerepesi út kereszteződésének a közlekedési rendjét meg kellene 
változtatni, mivel balesetveszélyes. A vasúti felüljáróig egy záróvonalat kellene 
felfesteni. 
S. A Kerepesi úti rendelő előtt fizető parkolóövezet van kialakítva. Érdeklődik, hogy ezt a 
részt nem lehetne-e kivenni a fizető övezetből? 

Elnök: A Pilisi utca patak felőli oldalán kárpótlási földek vannak. A tulajdonosoknak 
kellene gondoskodni a rendben tartásról. Meg fogják nézni, hogy mit lehet tenni. A Pilisi 
utca Kerepesi út kereszteződésének problémájára a záróvonal felfestését, mint 
megoldási lehetőségét jelezni fogja a BKK felé. 
A Kerepesi úti rendelő előtti parkolóból kivenni a fizető övezetet, ez egy nehéz kérdés. Az 
agglomerációból érkezők azonnal elfoglalnák autóikkal e parkolóhelyeket, ezért nem látja 
kivitelezhetőnek ezt a kérést. Sajnos Budapest nem rendelkezik elegendő számú és méretű 
parkolóházzal, garázzsal. 
Arra a kérdésre, hogy a Kertvárosba miért nem telepítenek kamerákat, kéri a 
Rendőrkapitány urat, hogy válaszoljon. 

Dr. Gyetvai Tibor: Elmondja, hogy bűnügyi szempontból sokkal fertőzöttebb részekre kell 
elsősorban koncentrálniuk, és térfigyelőkamera-rendszert telepíteniük. A kertvárosi rész 
ilyen szempontból a béke szigete. 

Dávid Józsefné (11. sorszámú felszólalási jegy): 
1. A Kőrösi Csoma Sándor út mögötti részen hatalmas szemétkupac van a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetnél felhalmozva. A szelektívet hetente csak egyszer ürítik, másnap 
pedig már megint tele van. 
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2. A társasházban a hajléktalanok majdnem minden emeleten alszanak, mindent ott 
végeznek. 
3. Jelzi, hogy a Szent László téri villamosmegállóban nincs jegyautomata. Nem tud jegyet 
venni a kutyájának, és ezért bünteti meg az ellenőr. 

Elnök: Javasolja, hogy egyszerre vegyen több jegyet. A Liget téri villamosmegállóban van 
jegyautomata, ott tud vásárolni. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek olyan állapotban 
vannak, ahogyan bánnak velük A kihelyezett palackpréseket sem használják a lakosok. Erre 
nem tud az Önkormányzat megoldást találni. Elmondja, hogy az utóbbi időben nagyon 
megnőtt az a pénzösszeg, amit az Önkormányzat az illegálisan lerakott szemét elszállítására 
fordított. 

Schenk István {12. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Érdeklődik, hogy Polgármester úr miért nem tart rendszeresen fogadóórát, valamint 
arról, hogy miért csak előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség találkozni vele? 
2. Kérdezni szeretne a Bebek utca 1. alatti garázsok, valamint az Előd utca 6. szám alatti 
áldatlan állapotok okáról. 

Elnök: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban minden hónap első 
hétfőjén tart fogadóórát, amelyre nem szükséges előzetes bejelentkezés. Az a tapasztalata, 
hogy minden hónapban szinte ugyanazok a személyek keresik fel a fogadó óráin. 

Schenk István: 40 éves sérelmeit már többször is leírta, de nem kapott rájuk választ. 

Elnök: Bíztatja, hogy kolléganőjével már most vegye fel a kapcsolatot és egyeztessenek 
egy időpontot. Megpróbálják megoldani a problémát. 

Schenk István: A Bebek utcánál levágták a gallyakat, de nem tudni, hogy kik A garázsok 
tetején szaladgáltak, amik 50-60 éves palatetők. Ha esetleg betörtek és beáznak majd, ki lesz 
a felelős ezért? 

Pfeifer Istvánné: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében elmondja, hogy a Bebek 
utcai garázsoknál az ELMÜ kötelezvénye miatt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelte meg 
a gallyazást. A gallyazást kosaras kocsiból végezték, de a gallyak elszállítása nem tudott 
egyszerre megtörténni. Tudomása szerint szállítás folyamatos volt, és a mai napra meg is 
valósult teljesen. Tájékoztatásul elmondja, hogy a garázsok rendbentartása a tulajdonosok 
feladata. Ezen a területen is nagyon sok az illegális hulladék lerakása. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. felhasználható kapacitása és erőforrása véges, de megpróbálják 
mindenhonnan elszállítani a felhalmozott szemetet. 

Prajner Péter Ferenc {13. sorszámú felszólalási jegy): 
A közmeghallgatásról időközben távozott. 

Elnök: A felszólalási jegyen jelzett, a kőbányai vezetéssel kapcsolatos véleményét 
felolvassa. 
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Grenczel Mátyás (14. sorszámú felszólalási jegy): 
1. Két éve jelezte, hogy az Europarktól haladva a gyorsforgalmi úton három olyan 
feloldótábla van kihelyezve, amely balesetveszélyes lehet a forgalmat illetően. 
2. Négygyermekes családapa, akinek az életét a Képviselő-testület folyamatosan 
figyelemmel kíséri, önkormányzati bérlakásban laknak 25 éve. Szegénységben, de 
becsületben szeretné felnevelni a gyermekeit. 

Elnök: Jelzi, hogy ez egy közmeghallgatás. A közélettel kapcsolatos kérdések megvitatására 
szolgál. A magánjellegű kérdésekkel ezen a fórumon nem tudnak foglalkozni. 

Kincses Károly (15. sorszámú felszólalási jegy) : 
Az írásban leadott problémáira írásban kér választ: 
1. A Kőrösi Csoma Sándor út 25. mellett a közterületen kommunális szemetet és egyéb 
veszélyes hulladékot helyeznek ki ismeretlenek, a terület rendezése érdekében mit 
kíván tenni az Önkormányzat? 
2. Kijelölt parkoló-e a Halom utcai idősotthon melletti fás terület? 
3. Ki köteles takarítani a társasházak bejáratát? 
4. Szükségesnek látja felhívni a KÖSZI környékén közlekedők figyelmét, hogy a parkot 
ne nyilvános illemhelyként használják. 
5. Ki tartatja be az önkormányzati rendeletek ( dohányzás, játszótér rendje stb.)? 
6. A hatóság jobban figyeljen a gyorshajtásra. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 2020 órakor 
bezárja. 

K.m.f. 

] ,'ó Krisztián 
~gyző 
~ í 

4:.....:./ ~· 
l, "1,~ * ,. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, közmeghallgatás füzet (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

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

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

./ a leadott felszólalási jegyek (1-15. sorszámmal) 
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Sövegjártó Ferenc 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

Kormánybiztos: 

Révész Máriusz 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina --~~- .. ~ ...... .. .. .. . 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Dr. Kiss Marietta 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Jandó Ágnes 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Váradi Eszter 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Szabó László vezérigazgató 

Deézsi Tibor általános vezérig-helyettes 

Szarvasi Ákos városüzemeltetési igazgató 

Szabó Anna műszaki igazgató 

Pfeifer Istvánné kezelési igazgató 

...-Bclké-:furt lakásgazdálkodási irodavezető 
OlL · >L~L t.. f},, ,· (. J.,t 11i rJ.. r) '':).Qc>w V J;Ú: 5. e-} 

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Hancz Sándor ügyvezető 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Lajtai Ferencné ügyvezető 

Király Boglárka 

Sáradiné Kálmán Judit 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft. 
Győrffy László ügyvezető 

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Némethné Lehoczki Klára ügyvezető 

RFK X kerületi Rendőrkapitánysága 
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Géczi Béla helyett 
Il)yés Viktor főhadnagy 

X kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Horváth Lajos parancsnok 
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
X kerületi Hivatala 
Dr. Horváth Tivadar hivatalvezető 

X kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály 
Dr. Haintz Andrea tiszti főorvos 

Kelet-pesti Tankerületi Központ 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó igazgató 

Fehér Gyöngyi vezető-helyettes 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
Dr. Bolla Tibor helyett 

dr. Nagybaconi Béla orvosig. -helyettes 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
György István kormánymegbízott 

Budapest Airport 
Szarvas Gábor helyett 
Fülöp Tamás közönségkapcsolati specialista 

BKVZrt. 
Bolla Tibor helyett 
dr. Döbrei István műszaki szakértő e: 

' . ( 
MA V Zrt. t!A (J-{ vOU. ~ '7/l!AV 
Dávid Ilona helyett · 
Gúthyné Molnár Mária menetrendtervező 
MÁV-S tart Zrt. Nagy Krisztián pályavasúti 
területi igazgató 

Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 
képviseletében FKF Fővárosi Közterület
fenntartó Zrt. Pajor László üzemvezető 

Demeter István üzemvezető 
és 

FÖTÁ V Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
képviseletében Balog Róbert 
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HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. 
Szepessy Kornél helyett 
Székely Zoltán osztályvezető 
Borsos Katalin környezetvédelmi szakreferens 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

Dr. Cserkúti Szabolcsfőosztályvezető 
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