
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-
14.) 2014. november 20-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, 
Agócs Zsolt, Bányai Tibor Péter, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, 
Mácsik András, dr. Mátrai Gábor, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte: 
dr. Fejér Tibor 
Patay-Papp Judit Vivien 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 
munkahelyi elfoglaltság 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Korányiné Csősz Anna 
Pándiné Csernák Margit 
Szász József 
Dr. Egervári Éva 
FodorJános 
Inguszné dr. Barabás Rita 
Garai Balázs 
Petrovszka Viktória 
Kollátosz Jorgosz 
Gergely Károlnyé 
Dr. Haintz Andrea 
Hancz Sándor 

Szabó László 
Lajtai Perenené 
Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Gyetvai Tibor 
Gardi József 

jegyző 

aljegyző 

a Főépítészi Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
a Kőbányai Német Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese 
a Kőbányai Ukrán Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke 
az ÁNTSZ képviseletében, tiszti főorvos 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala vezetője 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

parancsnoka 
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Németh László 

Némethné Lehoczki Klára 

Nagy István 

Vincze Sándor 
Almádi Krisztina 

Meghívottak: 
Do b r ai Zsuzsanna 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Korpai Anita 
Cserteg Imre 

Dr. Vörös Mária 
Apagyi Krisztián 
Szolnoki Perenené 

Dr. Éder Gábor 
Sövegjártó Ferenc 

Rappi Gabriella 

Morassi László 

Győrffy László 

Deézsi Tibor 

Pfeifer Istvánné 
Buday Pál 
Szabó Ágoston 

Szarvasi Ákos 

Garamszegi László 

Ilyés Viktor 

Dr. Nagybaconi Béla 
Veszprémi László 
Horváth László 
Körtvélyessy Péter 
Kelényi Zsolt 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete igazgatója 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
vezetője 

a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 
vezetője 

nem képviselő bizottsági tag 
nem képviselő bizottsági tag 

vezető titkár 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati osztály képviseletében 
a Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Hatósági Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály 
képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály 
vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Költségvetési 
Osztály vezetője 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
programigazgatója 
a Kőrösi 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. városüzemeltetési 
igazgatója 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
műszaki vezetője 

az Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház orvosigazgató-helyettese 
a MÁV Zrt. területi igazgatója 
a MÁV-START Zrt. képviseletében 
a BKK Zrt. kiemeit ügyfélkapcsolati munkatársa 
a BKK Zrt. képviseletében 
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Sándor György 

Bakos József 

Fülöp Tamás 
Orosz Tibor 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ 
Zrt. gazdasági igazgatója 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
főosztályvezetője 

a Budapest Airport külkapcsolati és CSR specialistája 
a WolfPolgárőrség vezetője 

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 az elnöki köszöntót 
követően az 1-11. sorszámmalleadott felszólalási jegyek témaköreit hallgatja meg. 

Elnök: Bemutatja a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal jelen lévő munkatársait, 
valamint a kerület intézményeinek képviselőit. 

Elmondja, hogy a kiosztott ftizet a Képviselő-testület, a bizottságok, és a Polgármesteri 
Hivatal 2014. évi eddig elvégzett munkájának 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. 

A 2014. évben sor került a helyhatósági választásra, amelynek nyomán az az eredmény 
született, hogy a tizenhét fős Képviselő-testületben a FIDESZ-KDNP tizenkét képviselőt tud 
delegálni, míg a többi párt egy-egy képviselőt. Eggyel csökkent a Képviselő-testület létszáma 
az előző ciklushoz képest. Ez nem jogszabályi változás miatt történt, hanem azért, mert a 
polgármesterjelölt egyéni képviselőként is indulhatott a választásokon, így ő egyéni 
képviselőként is jelen van a Képviselő-testületben. 

A megalakult Képviselő-testület megválasztotta a tisztségviselőket. Három alpolgármesterrel 
fog dolgozni az Önkormányzat a jövőben is, Radványi Gáborral, dr. Pap Sándorral, valamint 
Weeber Tiborral. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy három bizottsággal végzi a munkát 
ebben a ciklusban, a Humánszolgáltatási Bizottsággal, amelynek elnöke dr. Mátrai Gábor, a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal, amelynek elnöke Marksteinné Molnár Julianna, és a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal, amelynek Agócs Zsolt az elnöke. A 
bizottságok kialakításánál figyelemmel voltak a hatékony munkavégzésre. Sokan felvetették, 
hogy ha nem működnek külön bizottságok a népjólét, vagy a közbiztonság területén, akkor az 
nem okoz-e gondot, nem kap-e kevés figyelmet az adott terület? Véleménye szerint nem attól 
ftigg, hogy mennyi figyelmet kap egy terület, hogy milyen bizottságok működnek, hanem 
attól, hogy az adott bizottságok milyen hatáskörrel rendelkeznek. 

Az előző években öt bizottsággal működött a Képviselő-testület, hatvanegy képviselő-testületi 
ülést tartottak. A tervezett ütemben tudták végezni a munkát, viszonylag kevés rendkívüli 
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ülést kellett tartani. Ma már a Képviselő-testület üléseit közvetíti az Önkormányzat, a 
www.onkormanyzati.tv oldalon nyomon lehet követni, vagy vissza lehet nézni. Az előző 
ciklusban a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kevés ügyet tárgyalt, mivel az általános 
iskolai, és a középiskolai oktatás ma már állami fenntartásban van, így a Bizottság feladatköre 
kicsit átalakult. Ez is indokolta, hogy a humán területen csak egy, a Humánszolgáltatási 
Bizottságet működteti a Képviselő-testület. 

Kőbánya gazdálkodása, gazdasági helyzete 
El lehet mondani, hogy Kőbánya gazdálkodása, likviditási helyzete stabil. A mai ülésén 
tárgyalta a Képviselő-testület a likviditási jelentést, amely kitekintett az év végére. A 
likviditási jelentés alapján 5,2 milliárd forint lesz az Önkormányzat folyószámláján az év 
végén. Ilyen magas összeggel még soha nem rendelkezett az Önkormányzat egyik év 
decemberében sem. Ebből az összegből nagyon jelentős hányad fejlesztésekre, beruházásokra 
fordítható. Tehát mind az, amit az Önkormányzat eltervezett, megtervezett az elmúlt 
időszakban, az megvalósítható. 

Kőbánya közbiztonsága 
Beszámol arról, hogy a térfigyelő kamerák nagy hatékonysággal dolgoznak. A BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitánysága minden évben beszámolót készít a Képviselő-testület részére. Az 
elkészített statisztikák azt mutatják, hogy azon a területen, ahol térfigyelő kamerák dolgoznak, 
jelentősen visszaesett a bűncselekmények száma. A statisztikából kiemeli a Gyakorló utcát. 
Ez a terület volt a legfertőzöttebb terület évekig, de a térfigyelő kamerák telepítése óta 
minimálisra csökkent ezen a területen is a bűncselekmények száma. Külön kiemeli, hogy a 
tegnapi híradóban arról számoltak be, hogy egy lépcsőházban telepített karnera olyan 
bűnelkövetőket azonosított, akik álrendőrként léptek fel, és számos esetben követtek el 
bűncselekményt. Az Önkormányzat két éve ír ki pályázatot társasházak részére, amely alapján 
a társasházak kérhetik, hogy az Önkormányzat támogatásával kiépüljön a belső 
kamerarendszer. Sok esetben a közterületet hiába figyeli térfigyelő kamera, a bűnelkövetők 
behúzódnak a lépcsőházakba és ott támadják meg a védtelen embereket. Ez a belső 
karnerarendszer segít a házak biztonságának megteremtésében. Most is nyitott a pályázat, 
december 31-ig lehet pályázatot beadni. Bíztat mindenkit, hogy nyújtsanak be pályázatot. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Kőbányai Közterület-felügyeletnél 2010-ben tizenkét 
közterület-felügyelő dolgozott. Az Önkormányzat célja az, hogy dinamikusarr növelje a 
Kőbányai Közterület-felügyelet létszámát. Jelenleg közel negyvenfős a felügyelet, több 
gépjárművel dolgoznak, mint korábban. Ma már három műszakban, a hét minden napján jelen 
van a Közterület-felügyelet Kőbánya utcáin. 

Zöldterületek gondozottsá~a, a köztisztaság 
Meggyőződése, hogy a KOKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. munkatársaival, 
valamint a Kőbánya tisztaságáért tenni akaró polgárokkal közösen jelentős változások 
mennek végbe ezen a területen is. Az elmúlt időszakban a városközpont nagyon méltó módon 
megújult, viszonylag egyszerű eszközökkel. A Lechner Ödön szobor, a gyep és a cserjék 
telepítése változást hozott a Városközpont életében. Ezt szeretné tovább vinni a kerület más 
részeire is. Kőbányán nagyon sok ingatlantulajdonosnak kell tennie azért, hogy rend legyen a 
kerületben. 
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Az Önkormányzat segíti a zöldterületek gondozásában, megóvásában, szépítésében 
résztvevőket. Ebben az évben közel 5 millió forint értékben adott az Önkormányzat a 
jelentkezőknek, társasházaknak, magánszemélyeknek egynyári növényeket, cserjéket, 
amelyeket el tudtak ültetni, majd ezt követően a "Tiszta udvar, rendes ház" díjazásban 
részesítették őket. Idén négyszáz pályázatot tudtak értékelni, jutalmazni. 

Beszámol arról, hogy az Önkormányzatnak nap mint nap meg kell küzdenie az illegális 
szemétlerakással. Kőbánya számos utcáján jellemző ez a fajta magatartás. A Salgótarjáni úton 
nem lehet úgy végigmenni a Pongrác telep mellett, hogy ne találjanak ott egy kupac heverőt, 
és egyéb bútorokat 

Játszóterek felújítása 
Ebben az évben öt játszótéren végeztek a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
munkatársai komolyabb beavatkozást. Azt gondolja, hogy nagyon kiemelkedő módon, üde 
színfoltként jelenik meg a Cserkesz utca végén a teljesen "megzöldült" játszótér. Nemcsak a 
játszóeszközöket újították fel, hanem zöld gyepszőnyeget is telepítettek. Ugyanez történt az 
Állomás utcai játszótéren is. 

Fontos megemlíteni, hogy az Óhegy parkban illemhely került kihelyezésre. Ez a második 
olyan illemhely Kőbányán, amely nyilvánosan működik az Önkormányzat fenntartásában, 
gondozásában. Tavaly az Állomás utcában telepített az Önkormányzat egy nyilvános 
illemhelyet. Ennek kapcsán nagyon sokan kérték az' Óhegy parkot használók körében, hogy itt 
is teremtse meg az Önkormányzat ezt a lehetőséget. Az Óhegy parkban telepített illernhely 
nem automata, hanem egy egyszerűbb, állandó személyzettel felügyelt, és sajnos a téli 
időszakban bezárásra kerülő kis konténerben elhelyezett mosdóhelyiség. 

Különlegesnek számít az Óhegy parkban lévő, a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. által üzemeltetett játszóeszköz-kölcsönző . Itt adományokból kapott játékokat, 
kerékpárokat, labdákat, tollasütőket tudnak kölcsönözni az Óhegy parkba látogatók. 

Közlekedésfejlesztési kérdések 
Kiemeli a kötöttpályás közlekedés fejlesztését Kőbányán. A legfontosabb villamosvonal a 
városközponton áthaladó 3-as, 62-es és 28-as villamosok vonala. Itt egy nagyon szép színfolt 
épület Kőbányán. Budapesten ez a második ilyen megoldás. Korábban hatalmas porfelhő 
uralta a területet, amikor elhaladt egy mentő, vagy tűzoltó a villamossíneken. Ezt akadályozza 
meg a villamosvonalon telepített gyep. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Kőbányai út, Szállás utca sarkán közlekedési lámpás 
csomópont került kiépítésre. Ez 112 millió forintba került. Évek óta szerette volna az 
Önkormányzat, ha ez megépülne. Olyan megállapodást kötött az Önkormányzat a területen 
fejlesztő kínai cégekkel, amelyek nyomán ők finanszírozták a beruházást, hiszen a forgalom 
jelentős növekedése az ő vállalkozásaik miatt történt és ezáltal megnőtt a balesetveszély a 
csomópontban. A kiépített és három hete üzemelő jelzőlámpás csomópont nem okoz 
fennakadást a közlekedésben és nem fogja meg a forgalmat. 

Beszámol arról, hogy ebben az évben 30 millió forintot költött az Önkormányzat a járdák 
felújítására. A Harmat közben közel 40 darab, a Tavas utcában több mint 40 darab, a Szárnyas 
utca és a Zágrábi utca környékén pedig több mint 200 darab parkolóhely került kiépítésre. A 
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Szárnyas utca és a Zágrábi utca térségében a csapadékvíz elvezetése is megoldódott. Ilyen 
mennyiségű parkolóhely még nem épült Kőbányán. 

Intézmény felújítások 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Kápolna téren lévő iskola ebédlője nagyon kicsi volt, az épület 
mellett már korábban is toldalékban lévő ebédlőrészt tovább növelték, és így ki tudtak 
alakítani egy olyan méretű ebédlőt, ahol rendezett, kulturált körülmények között tudnak 
ebédelni az iskola diákjai. 

Kiemeli a Szent László Gimnáziumban történt laborépítést Pályázat keretében egy nagyon 
komoly, természettudományos labor került kialakításra, amelyet nemcsak a gimnázium 
tanulói használhatnak, hanem a kerületi, illetve az agglomerációs általános iskolák tanulói is. 

Beszámol arról, hogy a Zsivaj utcai rendelő felújítása kapcsán nemcsak az épület újult meg, 
hanem egy lift is került kiépítésre. Ezzel lehetövé vált a nehezebben közlekedők emeletre 
történő feljutása. Tovább folytatódott a fogorvosi székek cseréje is, ezeket a nagy értékű 
eszközöket az Önkormányzat szerzi be a kőbányai fogorvosok részére. 

~port 
Ugy látja még mindig kevés a tornaterem, még mindig nehéz biztosítani a feltételeit annak, 
hogy a gyerekek mindennap tudjanak mozogni az általános iskolákban, óvodákban. A 
szabadtéri sportolás feltételrendszerének javítása érdekében műfüves pályák kerültek 
megépítésre a Keresztúri Dezső Általános Iskolában, a Bem József Általános Iskolában, a 
Szent László Általános Iskolában, valamint a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában. Ezek körszerű, palánkkal, villanyvilágítással felszerelt pályák. 
Az Önkormányzatnak a pályaépítés 33%-át kellett kifizetnie, mivel a fennmaradó részt 
társasági adós támogatással különböző cégek biztosították. 

A Kada Mihály Általános Iskola udvarán épült egy kosárlabdacsamok, amelyet a korábban 
Kőbányai Darazsakként ismert csapat használ. Ezt a csarnokot a Kada Mihály Általános 
Iskola tanulói is használják a délelőtti, valamint a délutáni időszakokban. 

A közterülteken is jelentős sportfejlesztéseket hajtott végre az Önkormányzat. Olyan 
eszközök kerültek telepítésre, amelyek bárki használhat kortól függetlenül. Az Óhegy parkban 
elkészült az a futókör, amelyet egyre többen használnak. 

Ebben az évben megrendezésre került az első senior olimpia is az Újhegyi Uszodában, 
amelyen nagyon sok szépkorú, idősebb korú kőbányai versenyzett és nyert kerületi olimpiai 
érmet. 

Szociális támogatások 
Beszámol arról, hogy továbbra is lehet pályázni a gyógyászatisegédeszköz-támogatása iránti 
pályázat keretében olyan eszközökre, amelyek megkönnyítik a mindennapokat azok számára, 
akik rászorulnak. 
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Egyéb fejlesztés, közösségi élet 
Tájékoztatásul elmondja, hogy Kőbánya több pontján ingyenes wifi hálózat kerül kiépítésre, a 
tervekben tizenegy helyszín szerepel. 

Elmondja, hogy nagyon sok rendezvényt szervez az Önkormányzat az év minden 
időszakában. Mindig többen csatlakoznak ezekhez az eseményekhez a kerület lakói közül. 

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

Dr. Kustra Pál (J. sorszámúfelszólalásijegy): 
A repülőgépek által kibocsátott zaj, valamint annak káros hatásairól szóló részletesen kifejtett 
kérdés az l. sorszám ú felszólalási jegy mellékletét képezi. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a zajterhelés nemcsak a repülőgépek miatt keletkezik, 
hanem a közutak, illetve a vasúti forgalom miatt is. Előrelépés figyelhető meg, hiszen a 
Kertváros mellett a napokban elindult egy zajvédőfal építése. Nyilván a zajgátló 
védőövezetek kérdésköre egy kicsit bonyolultabb és összetettebb kérdés. Kőbánya, amikor azt 
fogalmazta meg, hogy az ezzel az üggyel kapcsolatos anyagot nem fogadja el, akkor nem azt 
fejezte ki, hogy Kőbánya felé szeretné húzni a repülőgépek forgalmát, hanem a zaj ellen kíván 
tiltakozni. Ezt fejezi ki az a határozat, amelyet a Képviselő-testület hozott ebben az ügyben. 
Felkéri a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. témában illetékes munkatársát 
a válaszadásra. 

Bakos József: Örül ennek a felszólalásnak, mivel úgy érzi, hogy a felszélaló teljes mértékben 
tisztában van azzal, hogy a zajkezeléssel kapcsolatban kinek milyen felelőssége van. A 
felszólalásban nem került megemlítésre a HungaroConrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
neve, de ők azok, akik a repülőgépeket irányítják. Tájékoztatásul elmondja, hogy azon a 
pályán, és azon az útvonalon irányítják a gépeket, amelyek jóváhagyásra kerülnek. 2008-ban 
megváltozott a 31-es pálya felszállási iránya. A HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. kész együttműködni az érintett Önkormányzatokkal abban, hogy ez a helyzet 
változzon, de azt tudni kell, hogy a jogszabály által kijelölt szervezet a repülőtér, ezért a 
repülőtérnek kell a zajkérdést megoldania egy zajbizottság keretein belül. Olyan megoldást 
tudnak támogatni, amely valamilyen szinten minden érintett Önkormányzat számára 
elfogadható. 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat nem csak annyit tesz a 
zajkérdésben, hogy az elmúlt években minden olyan döntésben jogorvoslattal élt, amelyeket 
úgy ítélt meg, hogy a kerületben élők érdekeit nem szolgálja. Érti ezalatt a repülőtér 
környezeti engedélyével kapcsolatos döntést, a zajgátló védőövezet kijelölésével kapcsolatos 
döntéseket, a számítási módok megállapításáról szóló döntést. Az Önkormányzat képviselője 
Polgármester úr a Zajbizottságban. Jogi képviselő útján minden olyan bírósági és hatósági 
fórumon megjelenik az Önkormányzat, amely ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Az 
Önkormányzat azt a nézetét is kifejezte, hogy a probléma nemcsak a szabályok be nem 
tartásában, hanem a rossz szabályokban is rejlik. A kerület által végeztetett zajmérések azt 
igazolják, hogy tapasztalhatók olyan kiugró zajértékek, amelyekre Kustra úr is utalt a 
felszólalásában, de a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti számítási módok alapján nem 
haladják meg a határértékeket Tavaly és idén is több zajmérést végeztetett el az 
Önkormányzat a kerület minden olyan területén, amely érintett (a Maglódi út mellett terület, a 
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Királydomb, a Kertváros városrész). Erre költségvetési forrás áll az Önkormányzat 
rendelkezésére, a szerződés jelenleg megkötés előtt áll, tehát ebben az évben még történik egy 
egy héten át tartó, huszonnégy órás zajmérés, amely új információkat fog biztosítani. Ezeket a 
hatályos jogszabályszerint fogja értékelni az Önkormányzat. 

Kóti Mihály (2. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Tájékoztatást kér arról, hogy a lakóterületén mikor valósul meg a lakó-pihenő övezetté való 
nyilvánítás? 

2. Beszámol arról, hogy a Heves utca és a Méhes utcai szakaszon a vasúti felüljárónál a 
járda felújításra szorul, mivel nem lehet rajta közlekedni. Ez a járdafelújítás nem szerepel a 
tervekben. 

3. Érdeklődik, hogy a X.-XVII. kerületi Népegészségügyi Intézethez (az ÁNTSZ utódja) 
beadott, repülőtérrel kapcsolatos fellebbezését miért adták át a Nemzeti Köztekedési 
Hatósághoz, amikor a népegészségügyi intézet másodfokú hatósága a Budapest Fővárosi 
Kormányhivatal? 

4. Kérdezi a katasztrófavédelem képviselőjét, hogy mi a különbség a fokozottan tűzveszélyes 
üzem, és a veszélyes üzem között? 

5. Elmondja, hogy különböző monstrumokat állítottak fel az EGIS Gyógyszergyár Zrt. körüli 
lakott területen, amelyek zavarják az ott élőket. Minden vasárnap öt-hat alkalommal percekig 
szirénáznak, ami elviselhetetlen. Nem tudja, hogy ki jogosította fel a katasztrófavédelmet, 
hogy veszélyes üzemmé nyilvánítsen egy fokozottan tűzveszélyes üzemet, amikor iskola, 
kórház, lakóterület van a közelében? (A részletesen kifejtett kérdés a 2. sorszámú felszólalási 
jegy mellékletét képezi.) 

Elnök: Beszámol arról, hogy tudomása szerint a szóban forgó területen a forgaimat lassító 
fekvőrendőrök minden utcában kiépítésre kerültek már évekkel ez előtt. Egyetlen utca van 
ezen a területen, amelyet nem véd fekvőrendőr, mivel ezen az utcán közlekedik az autóbusz. 
Nem tudja, hogy ez a terület miért nem válhatott lakó-pihenő övezetté. 

Dr. Pap Sándor: Elmondja, hogy újdonság az előző időszakhoz képest, hogy négy éven 
keresztül úgy tudta az Önkormányzat, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezelésében van a 
felújítandó járda. A BKK Zrt. ígéretet tett arra, hogy a buszmegálló közvetlen környezetében 
lévő járdát kijavítja. A járda fennmaradó szakasza kiderült, hogy a Kőbányai Önkormányzat 
kezelésében van. A felújítási lehetőségél meg fogjuk vizsgálni, és a forrásigény 
függvényében a következő évi költségvetésben szerepeltetni fogjuk. A lakó-pihenő övezettel 
kapcsolatban elmondja, hogy emlékei szerint azért nem fejeződött be az eljárás, mert már 
most is lakó-pihenő övezetként van minősítve a Királydomb. Az újabb eljárás eredménye 
csak az lett volna, hogy a jelenlegi 30 kmlh-s sebességhatár helyett 20 km/h-ra csökkent volna 
a sebességhatár. 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg 30 km/h-s övezet van kialakítva a 
területen. Az Önkormányzat kérte a BKK Zrt.-t, hogy nyilvállítsa lakó-pihenő övezetté a 
területet, de ehhez nem járultak hozzá. 
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Dr. Haintz Andrea: A harmadik kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabály őket 
írja ki elsőfokú hatóságként, tehát nem történt jogellenes eljárás azzal, hogy a szakhatósági 
véleményt ők adták ki. Elmondja, hogy Hivatalvezető úr is tudott erről az ügyről. Az 
intézményben nincs szakembere, de igénybe vették szakértő segítségét a szakhatósági 
állásfoglalás megadásához. Kóti úr beadványát fellebbezésként kezelték, és erről tájékoztatták 
az illetékes hatóságot, így az ügy már másodfokon a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél van, és ők fogják azt elbírálni. Részletes 
tájékoztatást írásbanfognak küldeni Kóti úr részére. 

Gardi József: Beszámol arról, hogy a katasztrófavédelmi törvényben vannak olyan 
szabályozások, amelyek az ilyen jellegű üzemek, gyárak környezetére különböző előírásokat 
fogalmaznak meg. Az EGIS Gyógyszergyár Zrt.-t felső küszöbértékű veszélyes üzemnek 
nyilvánította a Katasztrófavédelem, de a gyáron belül nem történtek olyan változások, 
amelyek alapján több veszély érhetné az itt élő lakosságot a korábbiakhoz képest. Olyan 
biztonsági intézkedéseket tett a Katasztrófavédelem, amely a lakosságot érintő veszélyek 
esélyét csökkenti. Az elmúlt időszakban kicserélésre kerültek a MOLARI-berendezések, 
amelyek a lakosság védelmét szolgálják. Az állampolgárok nem nagyon ismerik a 
szirénajeleket, amelyekkel veszély esetén tájékoztatni tudják a lakosságot. Ennek a 
rendszemek a kiépítését komoly mémöki munka előzte meg, és arra hivatottak, hogy az ilyen 
jellegű veszélyes üzemek környezetében a lakosságot élőszóban tájékoztassa adott esetben. 
Ezeket a berendezéseket minden hónap első hétfőjén délelőtt megszólaltatja a 
Katasztrófavédelem, élőszóval tájékoztatja a lakosságot a próbáróL Ezt a próbát 
morgatópróbának nevezik. 

Galyas István (3. sorszámúfelszólalásijegy): 
A Kőbányai Roma Önkormányzat képviseletében elmondja, hogy a Nemzeti Roma 
Összefogás célul tűzte ki a hátrányos helyzetű szakmunkások foglalkoztatását. Javasolja, 
hogy az Önkormányzat fontolja meg ennek a lehetőségét. 

Elnök: A Képviselő-testület és a kerületben dolgozó önkormányzati cégek vezetői is 
nyitottak arra, hogy minél magasabbá tegyék a foglalkoztatást mindenki számára. Javasolja, 
hogy folytassanak erró1 egy megbeszélést szűkebb körben. Elmondja, hogy a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők a közfoglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni a 
munka világába és jövedelemre szert tenni. A következő évi állami költségvetés az idei év 
háromszorosát tartalmazza közcélú foglalkoztatási program forrására. Bízik benne, hogy 
egyre többen tudják ily módon biztosítani a családjuk megélhetését. 

Bánó Soma (4. sorszámúfelszólalásijegy.): 
l. Beszámol arról, hogy a Pongrác úton lévő társasházaknak a közterületen kell tárolniuk a 
kukákat, mivel máshol nem fémek el. Alternatív megoldás lehetne, ha kisépítményeket 
építenének a kukák részére. Kéri, hogy az Önkormányzat segítse a társasházat a szükséges 
engedél yezetéssel. 

2. Elmondja, hogy a Salgótarjáni utcai Főgáz-telep mögötti területen nagyon sok az illegálisan 
lerakott szemét. A terület mellett van egy kutyafuttató, amelyet az Önkormányzat bővíteni 
szeretne. Javasolja, hogy ezen a területen helyezzen el az Önkormányzat kisméretű 
játszóeszközöket, sporteszközöket, valamint telepítsen egy l ,5 m széles gyalogos-, és 
kerékpárutat 
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3. Érdeklődik, hogy a MÁV Zrt.-nél ki foglalkozik a vasúti töltések rendbetételével? 
4. Beszámol arról, hogy a kőbányai garázsban régi Ikarus buszokat tárolnak, amelyeknek a 
motorjait éjjelente járatják. Ennek következményeképpen megnövekedett a levegő 

szennyezettsége. Ez ügyben már többször is tárgyaltak a BKK Zrt.-vel akik azt a választ 
adták, hogy nincs pénzük új buszokra. A napokban hallotta a hírt, hogy következő évben 200 
új busz érkezik Budapestre, ezért bíztatja az Önkormányzatot arra, hogy kérje a BKK Zrt.-t, 
hogy a kóöányai garázsban tárolják ezeket az új buszokat a régi Ikarus buszok helyett. 

Elnök: Korábban ez a terület csak trolibuszok garázsaként üzemelt. Foglalkozni fog az 
Önkormányzat ezzel a problémával. A vasúti töltések rendbetételével kapcsolatos kérdés 
tekintetében felkéri a MÁV Zrt. témában illetékes munkatársát a válaszadásra. 

Veszprémi László: A vasúti töltéssel kapcsolatos problémát jegyezte. Napokon belül 
megteszik a szükséges intézkedéseket a vasúti töltés rendbetételével kapcsolatban. 

Elnök: Megragadja az alkalmat, hogy kérje a Korpanai utca melletti vasúti töltés 
rendbetételét is. 

Veszprémi László: Tájékoztatásul elmondja, hogy azt tudni kell, hogy a MÁV Zrt.-nél 
bizonyos feladatok el vannak határolva. Alapvetően az ingatlanok, lakótelepek területi részein 
a Vagyongazdálkodási Igazgatóság végzi el a különböző gyommentesítéseket, míg az 
üzemetetési területek rendbetétele a Pályavasút Üzemeltetés feladata. 

Elnök: A Salgótarjáni utcai kutyafuttatóval kapcsolatban elmondja, hogy a terület nagyon 
rendezetlen. Az Önkormányzat meg fogja vizsgá/ni annak a lehetőségét, hogy a terület 
alkalmas-e arra, hogy más funkciót is kiépítsen. 

Dr. Szabó Krisztián: A kukák elhelyezésével kapcsolatos probléma kapcsán elmondja, hogy 
ebben az esetben a terület szabályozási tervének az alkalmazása történik. Ha érkezik konkrét 
kérelem az Önkormányzathoz ezzel a problémával kapcsolatban, akkor az Önkormányzat meg 
tudja állapítani az arra vonatkozó városrendezési, építésügyi követelményeket. 

Elnök: Bíztatja a társasház lakóit, hogy írjanak egy kérelmet a problémával kapcsolatban. 

Monostori Csaba (5. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Egészségház épületével kapcsolatos problémák 

2. Beszámol arról, hogy a Kőér utca - Gergely utca nagyon sokáig balesetveszélyes 
csomópont volt. 2011-ben sikerült egy olyan megoldást létrehozni, amely lassítja a forgaimat 
A régi CBA üzlet mellett létesült egy Nemzeti Dohánybolt, az autósok itt megállva 
akadályozzák az út belátását. Ennek eredményeképpen ismét balesetveszélyes csomópont lett 
ez a terület. Érdeklődik, hogy nem lehetne-e ezen az útszakaszon megállási, várakozási 
tilalmat bevezetni? 

3. A 217-es autóbusz vonalán előfordul, hogy esős idóöen az autósok beterítik vízzel a 
buszmegállóban várakozókat. Valahogy meg kellene oldani azt, hogy ezen a területen ne 
tudjanak gyorsan hajtani az autósok. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy több buszvonalon is probléma ez. Jelezni fogjuk a 
BK.K Zrt.-nek, hogy fokozottan figyeljenek oda a buszmeg állók területeire. Az 
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Egészségházzal kapcsolatos probléma kapcsán elmondja, hogy az Egészségház nem a 
Kőbányai Önkormányzat tulajdona. A Kőbányai Önkormányzat az alapellátást szervezi, 
működteti . Azokat a rendelőket, amelyeket az Önkormányzat erre a célra biztosít, 
folyamatosan felújítja. Több módon igyekszik az állam segítségére lenni az Önkormányzat. 
Több ingatlant, épületet ajánlott fel építési célra, de még nem ért célba. Folyamatosan kérjük 
az államot, hogy ezen a problémán változtasson. A Nemzeti Dohánybolttal kapcsolatos kérdés 
kapcsán elmondja, hogy az Önkormányzat meg fogja vizsgá/ni annak a lehetőségét, hogy el 
lehet-e helyezni tiltótáblákat ezen az útszakaszon. 

Decsi Margit (6. sorszámúfelszólalásijegy): 
Húsz éve lakik a Pongrác telepen . Részese annak a nagyméretű változtatásnak, amely a 
Pongrác telepet érte. Uniós pályázat keretein belül megújul az egész telep, amelyet 
megköszön az Önkormányzatnak, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek. Néhány 
kritikai észrevételtszeretne tenni: 

l . A kihelyezett fémpadok nem illenek a lakótelep környezetébe. Ezek a padok valahol 
funkciójukban sem felelnek meg a követelményeknek. 

2. A buszmegállóban van két kiszáradt fa, amelyeket ki kellene vágni, mivel 
balesetveszélyesek. 

3. Elkészült a társasház előtti parkoló. Összesen 12 darab parkolóhely van a lakók részére 
kialakítva. A közgyűlésen kiadtak egy olyan tájékoztatást, hogy ezeket a parkolóhelyeket 
azok az autósok használják, akik életvitelszerűen is itt élnek. Érdeklődik, hogy nem lehetne-e 
valahogy megoldani azt, hogy ezen lakók részére biztosítvalegyen kizárólagosan a parkoló? 

4. Véleménye szerint a parkba ki kellene helyezni kutyát a parkba vinni tilos táblákat, 
valamint kutyaürülékgyűjtő edényeket. 

Elnök: A padokkal kapcsolatos észrevétellel egyetért. Nem tudja, hogy mikor és hova lehet 
áthelyezni azokat. A kihelyezendő táblákkal kapcsolatban elmondja, hogy nem tudja, hogy 
azok a projekt részét képezik-e, de tudomásaszerint a kutyaürülékgyűjtő edények igen. A két 
fa kivágásával kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat meg fogja vizsgá/ni azt, hogy 
indokolt-e a kivágás ul, és a pótlásuk. 

Dr. Pap Sándor: Emlékei szerint a padok helyének tekintetében nincs előírás, ezért a 
következő évben a padokat célszerűbb helyekre fogják áthelyezni. A tiltótáblákkal 
kapcsolatban elmondja, hogy a következő évi költségvetésben szerepe/telni fogják, mivel 
azok nem képezik a projekt részét. 

Szabó Ágoston: Tájékoztatásul elmondja, hogy a parkoló forgalomtechnikája a Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatala által kiadott építési engedély alapján valósult meg. A 
tervezés időszakában komoly számításokat végeztek, a parkoló autók mennyiségét mécték fel 
és átlagolták. Ennek megfelelően igyekeztek a megfelelő parkoló számot kialakítani. A 
padokkal kapcsolatban elmondja, hogy a tervező által betervezett padok kerültek 
kihelyezésre. A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel közösen elkezdődik egy 
átadás-átvételi időszak. A két fára a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek nincs fakivágási 
engedélye. 
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Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy közterületen lévő parkoló kizárólagos 
használatát közterület használati engedéllyellehet biztosítani. Azonban itt a projekt keretében 
létesített parkolók esetében a közhasználatot a fenntartási időszakban biztosítani kell. 

Halász Dezső (7. sorszámúfelszólalásijegy): 
Jelzi, hogy a Gergely utca 6. szám alatti lakók nem kapják meg a Kóöányai Hírek újságot. 

Elnök: Jelzi, hogy az Önkormányzat meg fogja vizsgá/ni ezt a problémái. Többször végzett 
felmérést azzal kapcsolatban az Önkormányzat, hogy milyen mértékű a kiadvány terjesztése, 
nem elégedett az eredménnyel. Több helyről érkezett visszajelzés, hogy nem kapják meg a 
kerületi kiadványokat. 

Márton Sándorné (8. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy a Korponai utca 13. szám alatti társasház földszinti lakása nagyon rossz 
állapotban van, bontásra volt ítélve. A lakásból patkányok és egerek szaladgálnak ki az 
udvarra. 

Pfeifer Istvánné: A Kóöányai Vagyonkezelő Zrt. meg fogja vizsgá/ni ezt a bejelentést, és 
írásban fognak tájékoztatást adni. A kollégái napokon belül ki fognak menni, és intézkedni 
fognak. 

Mihók Me/inda (9. sorszámúfelszólalásijegy) 
Kéri az Önkormányzatot, hogy ne lakoitassák ki a Noszlopy utcai lakásból, mivel hét kiskorú 
gyermeke van. Csak állami támogatásban részesülnek, munkát nem vállalhat, mivel főállású 
anyasági ellátásban részesül. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a médiából sokan értesülhettek a család 
kilakoltatásáróL Jelenleg jogcím nélküli lakáshasználók. A Bíróság döntött arról, hogy a 
családnak el kell hagynia ezt a lakást. Az Önkormányzat nagyon sokaknak segít, akár 
támogatással, akár munkalehetőség biztosításával. A KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. zömében olyan embereket foglalkoztat, akik nem tudnak munkát vállalni más 
módon. Az Önkormányzat összes intézményében tartunk felzárkóztatási programokat a 
gyerekek részére, amely segít rajtuk. Az Önkormányzatnak nem érdeke, hogy a lakásainak 
egy részében olyan családok lakjanak, akik nem fizetik a lakbért, és a közüzemi díjakat. Az 
Önkormányzat emellett még minden rászorult családnál nagyon komoly segítséget ad. 
Minden gyerek az intézményeinkben ingyen étkezik, rendszeres gyermeknevelési támogatást 
kap és egyéb támogatásokban is részesül. 

Budai József(JO. sorszámúfelszólalásijegy): 
Érdeklődik, hogy a Hős utcában miért nem végez az Önkormányzat felújításokat, miért nem 
telepít térfigyelő kamerákat? 

Elnök: A Hős utcában 150 lakása van az Önkormányzatnak, és 150 lakás van 
magántulajdonban. Az itt élők hatalmas kintlévőséget halmoztak fel egyrészt közös költség 
tartozásból, másrészt közüzemidíj-tartozásból. Ez ma már eléri a 200 millió forintot. A 
2000-es évek elején történt itt egy gázrobbanás, amelynek a kárelhárítását az Önkormányzat 
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akkor magára vállalta, és a magántulajdonban élőknek a közös költségen keresztül kellene ezt 
megfizetniük. Sajnos ennek a lakók többsége nem tett eleget. Az Önkormányzat már évek óta 
nem adja ki ezeket a lakásait, szeretné, ha ki tudnák üríteni az ingatlanokat, és előbb utóbb ezt 
a két lakóépületet leszeretnék bontani hasonlóan a Noszlopy utcához. A közüzemidíj-tartozás 
egy-egy lakásnál eléri a milliós tartozást is. 

Petrohai Melinda (ll. sorszámúfelszólalásijegy): 
Elmondja, hogy 2007 óta folyik a lakásproblémája. A Gyömrői úton kapott egy lakást és öt év 
után nem kötött vele az Önkormányzat újra szerződést, mivel az előző lakására 3,5 millió 
forint tartozása halmozódott fel. Kéri, hogy az Önkormányzat ne lakohassa ki, mivel három 
gyermeke van. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy ilyenkor az Önkormányzat nem tud más tenni , csak 
pert indítani a Bíróságon. A Bíróság pár év múlva döntést hoz arról, hogy a tartozást 
felhalmozónak el kell hagynia a lakást. A Maglódi út 5. szám alatti társasház lakói közül 
sokan jelezték, hogy sok probléma van a családdal, nem tartják be az együttélés szabályait. 
Ilyen esetben az Önkormányzat meggondolja, hogy a továbbiakban bérbe adja-e a lakását 
ilyen családok részére. 

Gergely Károlyné: Elmondja, hogy a családnak 2013. december 4-én nem volt tartozása, de 
az Önkormányzat még sem hosszabbította meg a szerződést velük. 

Elnök: Nem kötött az Önkormányzat új szerződést a családdal, mivel az együttélés szabályait 
nem tartották be korábban. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 1935 órakor bezárja. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, közmeghallgatás füzet (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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JELENLÉTI ÍV 

2013. november 20-án megtartott 

képviselő-testületi üléshez l KÖZMEGHALLGAT ÁS-ra 

A Képviselő-testület tagjai: 

Kovács Róbert polgármester 

Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Bányai Tibor Péter 

dr. Fejér Tibor 

Gazdag Fe rene 

Gál Judit 

Marksteinné Molnár Julianna 

bizottsági elnök 

Mácsik András 

dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök 

dr. Pap Sándor alpolgármester 

Patay-Papp Judit Vivien 

Radványi Gábor alpolgármester 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Tubák István 

V ar ga István 

Weeber Tibor alpolgármester 
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Polgármesteri Hivatal részéről: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly aljegyző 
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Dr. Mózer Éva .... dJ .. ~ ... .... ..................... . 

Dr. Vörös Mária 

Ehrenberger Krisztina 

FodorJános 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Mozsár Ágnes 
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Tanácskozási joggal részt vevő meghívottak 
Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

Révész Máriusz 

Kormánymegbízott: 

Dr. György István 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Bacsa Gyula 

Filipovics Máté 

Gergely Károlyné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Kollátosz Jorgosz 

Medveczky Katalin 

Nagy István 

Papp Zoltán 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina .... /.'.\~ ..... ~ .......... . 

Baloghné Stadler Irén ······· ··· ····· ··· ······ ············ ·· ········· ··· · 

Czirj ák Sándor ····················· ···· ·· ········· ··· ········· ·· · 

Gerstenbrein György ··················································· 

Gregus György ···· ········ ··· ···· ······ ··· ······················ · 

Lakatos Béla ··················································· 

Nagyné Horváth Emília ··················································· 

Pluzsik Gábor 

Tamás László ··········· ······· ····· ····· ··· ····· ···· ·· ········· 

Tábi Attila ············· ···· ·· ······ ··· ·········· ··· ··············· ·········· 

Vermes Zoltán László ···························· ··· ······ ······ ····· ··· 

Vincze Sándor ... .. .. V"-~~~Y\ .......................... . 



Bak os J ó zs ef főosztályvezető 
HungaraControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. 

Buday Pál műszaki igazgató 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Deézsi Tibor vezérigazgató-helyettes 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt 

Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány 
BRFK X kerületi Rendőrkapitánysága 

Dr. Haintz Andrea tiszti főorvos 
X kerületi Népegészségügyi Intézet 

Dr. Horváth Tivadar hivatalvezető 
Bp Főv. Kormányhivatala X kerületi Hivatala 

Fülöp Tamás külkapcsolati és CSR specialista 
Budapest Airport 

Garamszegi László műszaki vezető 
KÓKERT Kőbányai Non-Profit Közh. Kft. 

Gardi József parancsnok 
X kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Győrffy László igazgatóhelyettes 
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KOKERT Kőbányai Non-Profit Közh. Kft. 

Ilyés Viktor 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Körtvélyessy Péter kiemeit ügyfélkapcs. 
\TI1}11k,at~s BKK Zr t. _ J? p (l U Lé_ u e.J e 7 ' ~-\:OVI~ 
Lajtai Ferencné ügyvezető 
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 

Németh László tankerületi igazgató 
KLIK 

Némethné Lehoczki Klára vezető 
BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Pfeifer Istvánné kezelési igazgató 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt 

Sándor György gazdasági igazgató 
BKV Holding Bp. Városüzemelt. Kp. Zrt. 
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Szabó Ágoston divizíóvezető 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Szabó László vezérigazgató 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Szarvasi Ákos városüzemeltetési igazgató 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Ve~zprémi László területi igazgató .... . -.~ .. .. S ... ~ ... ~ ..... . 
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