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a Főépítészi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Informatikai és Iratkezelési Osztály 
vezetője 

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat képviseletében 
a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
vezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala 
Hivatal Népegészségügyi Intézet, tiszti főorvos 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
képviseletében 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
képviseletében 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
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Elnök: Kovács Róbert polgármester 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest X. 
Tankerülete igazgatója 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
nem képviselő bizottsági tag 
országgyűlési képviselő 

országgyűlési képviselő 

személyi titkár 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi 
Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
osztály részéről 
a Hatósági Főosztály főosztályvezető-helyettese 
a Hatósági Főosztály Hatósági Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 
programigazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelési igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki irodavezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlanügyi irodavezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városfejlesztési divízióvezetője 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részéről 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház orvosigazgató-helyettese 
a MÁV Zrt. területi igazgatója 
a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. 
villamos üzemigazgatója 
a Budapesti V árosigazgatóság Zrt. közszolgáltatási igazgató j a 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
főosztályvezetője 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
biztonsági igazgatója 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részéről 
a Budapest Airport külkapcsolati és CSR specialistája 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály vezetője 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a közmeghallgatás ülését megnyitja. A jelenléti iv alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 13 fő megjelent. A jegyzőkönyvet 
Tasi Éva vezeti. A közmeghallgatásról hangfelvétel készül. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (13 igen, egyhangú 
szavazattalJ elfogadja a közmeghallgatás napirendjét az elnöki köszöntót követően, az 1-23. 
sorszámmalleadott felszólalási jegyek témakörei sz er int. [421/21 05. (XI. 19.)/ 

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

Elmondja, hogy a kiosztott füzet a Képviselő-testület, a bizottságok, és a Polgármesteri Hivatal 
2015. 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, az érintettek írásban kapnak 
tájékoztatást, választ. 

Elmondja, hogy készült egy rövid beszámolóval, amelyet prezentáció keretében néhány képpel 
illusztrál. 
A 2015. évben a Képviselő-testület változatlan formában, 17 fővel folytatta a tevékenységét. A 
Testület az év során 15 ülést tartott, ebből hatszor rendkívüli alkalommal, 290 napirendi pontot 
tárgyalt meg, 383 döntést hozott, 26 rendeletet alkotott, interpellációra, napirend előtti felszólalásra 
nem került sor. Beszámol arról, hogy a Képviselő-testület mindhárom bizottsága hatékonyan 
végezte munkáját ebben az évben is, 

Kőbánya gazdálkodása, gazdasági helyzete 
El lehet mondani, hogy Kőbánya gazdálkodása, likviditási helyzete stabil. A diagram a 2000-es 
évekig visszatekintve mutatja, hogy október 31-én hogyan állt az Önkormányzat folyószámlája. 
Idén több mint 8 milliárd Ft volt a számlán, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy ne csak 
biztonságosan tudja az Önkormányzat működtetni az intézményeket, hanem a következő években 
tervezett beruházásokat is végre tudja hajtani Kőbányán. 

Kőbánya közbiztonsága 
Kőbánya közbiztonságáról megoszlanak a vélemények, de sok eredmény már látszik. A 
prezentációban piros betűvel jelzett terültek mutatják azt, hogy idén hol lettek telepítve új 
közterületi térfigyelő kamerák. Az Önkormányzat jelenleg közbeszerzési eljárást folytat és keresi a 
térfigyelő karnerarendszer új üzemeltetőjét Az eljárás lezártát követően Rendőrkapitány úr 
javaslata alapján egy újabb harminckamerás fejlesztési folyamatot fog indítani az Önkormányzat. A 
cél az, hogy a kerület minden részén ez a korszerű eszköz vigyázza a közrendet, valamint 
támogassa a közbiztonságért végzett munkáját. Beszámol arról is, hogy a Képviselő-testület a mai 
napon írta ki a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó 
támogatásra vonatkozó pályázatot Elmondja, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet létszámát idén 
is dinamikusan növelte az Önkormányzat. Ez nem könnyű feladat, mivel a képzett jelentkezők 
száma csekély. A felügyelők ma már három műszakban dolgoznak a hét minden napján. Kiemeli, 
hogy az idei rendvédelmi napon két darab gépjárművet adott át az Önkormányzat a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a BRFK 
X. kerületi Rendőrkapitányság részére. A Rendőrkapitányság még ezután fogja használatba venni a 
szem él ygépj árművet. 

Zöldterületek gondozottsága, a köztisztaság 
Beszámol arról, hogy Budapest egyik legzöldebb kerülete Kőbánya, a nagy parkjaival, valamint az 
Újköztemető hatalmas zöldterületéveL A környezet állapotával, gondozottságával kapcsolatban még 
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sok a teendő, a heti vezetői értekezletek állandó témája a feltárt hiányosságak orvoslása. Látja a 
fejlődést, de Kőbányán nagyon sok ingatlantulajdonosnak kell tennie azért, hogy rend legyen a 
kerületben. Nagyon büszke arra a mozgalomra, amelyet elindított az Önkormányzat növények 
biztosításával. Az Önkormányzat segíti a zöldterületek gondozásában, megóvásában, szépítésében 
résztvevőket. A 2013. évben 40 j eleutkezőnek 81 00 darab egynyári növényt, palántát, cserjét adott 
át az Önkormányzat. 2014. évben már dinamikus növekedés látszott, 266 jelentkező között 17 500 
darab növény került szétosztásra. Ebben az évben 6,3 millió forint értékben adott az Önkormányzat 
a 849 jelentkezőnek, társasháznak, magánszemélynek 40 500 darab egynyári növényt, cserjét, 
palántát. Elmondja, hogy Kőbánya idén is csatlakozott a "Virágos Magyarországért" mozgalomhoz, 
ahol a kerület elnyerte az egyik országos fődijat. Tájékoztatást ad arról is, hogy az Önkormányzat 
dolgozik egy rendeleten, amely nemcsak a közterületek tisztántartását fogja szabályozni, hanem 
számos egyéb kérdést is a kutyasétáltatástól kezdve a közterületen való alkoholfogyasztásig. 
Korábban már született egy ilyen rendelet, de azt vissza kellett vonni egy alkotmánybírósági 
határozat értelmében. Az Alkotmánybíróság ismét hozott egy döntést, amelynek értelmében az 
Önkormányzatok újra alkothatnak ilyen típusú rendeletet. Ennek a tervezete elkészült, rövidesen 
lakossági, társadalmi vitára bocsájtják, ezt követően pedig decemberben a Képviselő-testület meg is 
fogja tárgyalni. 

Közlekedésfejlesztési kérdések 
Kiemeli a kötöttpályás közlekedés fejlesztését Kőbányán. A prezentációban az idei év példáiból 
kiemelve láthatják a Körösi Csoma Sándor út megújítását, amely ma már a zöldfüves 
villamospályával igazi kis ékszerdobazzá varázsolja a kerület ezen részét. Nagyon jó érzés bejárni a 
városközpontba, de persze nem elég a városközpontnak szépnek lenni, nem elég itt rendbe tenni az 
utcákat. Ez részben a helyi Önkormányzat, részben pedig a Fővárosi Önkormányzat feladata. A 
munkálatok közül kiemeli az Újhegyi lakótelep felújítását. A lakótelep belső úthálózata 63 OOO m2

, 

amelyből idén 8 300 m2 kerül felújításra. Ha ilyen ütemben halad a felújítás, akkor pár év alatt a 
teljes lakótelepi úthálózatot újra lehet aszfaltozni. Beszámol arról, hogy idén végre sikerült a 
Maglódi út- Sírkert utca burkolatát is rendbe tenni, de sor fog kerülni aMaglódi út felújítására is a 
csatomázást követően. Örül az új villamosoknak, amelyek kényelmesek, gyorsak, halkak, és ami 
nagyon fontos, alacsonypadlósak. Bár azt hallotta, hogy fékproblémák miatt átmenetileg újra 
tesztelik ezeket a spanyol járműveket. Elkészült a Sibrik Miklós úti felüljáró is. A BKK 
beruházásában a 2014 áprilisától tartó felújítási munkát követően 2015. október 30-án visszaállt az 
eredeti forgalmi rend. A felújítás során kicserélték az átkelő szerkezetét, új útpályát építettek, 
kiszélesítették ajárdákat, megújult a csatlakozó utak burkolata, a felüljáróra vezető járdák, valamint 
a buszmegállók. A Kőbányai Önkormányzat saját beruházásában megépült a Harmat utca és a 
Sibrik Miklós út sarkán létesített kerékpáros szervizállomás, ahol a kerekezök elvégezhetik a 
menetközben esedékessé vált kisebb javítási munkákat. A szervizponton rögzített pumpa, valamint 
a váz megemelésre alkalmas állvány található a szereléshez szükséges egyéb szerszámokkal. 
Beszámol arról, hogy a kerület más részén is szeretne ilyen pontokat telepíteni, mivel ezen a helyen 
is jól betölti a funkcióját, sokan használják. 

Intézmény felújítások 
Idén olyan mértékű intézményfelújítás mint tavaly, nem történt a kerületben, azonban számos 
óvodában és iskolában sor került belső munkálatok elvégzésére, valamint folyamatos a 
vizesblokkok megújítása is. A mindennapos testnevelésóra bevezetésével nagyon fontos volt az, 
hogy az intézmények rendelkezésére álljon az az infrastruktúra, amely lehetövé teszi ezeknek az 
óráknak a megtartását Ennek köszönhetően ma már minden iskolaudvaron, ahollehetséges volt, az 
Önkormányzat műfüves pályát építtetett. Ezeket a pályákat nemcsak a gyerekek használhatják, 
hanem a tanítási időt követően a kerület lakói is. 
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Sport 
Beszámol arról, hogy idén sikerült a Bihari úton lévő volt Törekvés-pályát teljes egészében 
felújítani egy több mint 600 millió Ft értékű beruházás keretében. Az avatóünnepségen részt vett a 
névadó Kocsis Sándornak, az Aranycsapat legendás csatárának fia is. A beruházás során egy nagy 
füves pálya, egy nagy műflives pálya, két kisebb méretű műflives pálya került kialakításra, valamint 
épült egy konténerekből álló öltözőblokk is. Ezen a területen működik a paralimpiai központ, és itt 
edzenek a vívók, a kerekesszékesek, valamint a kosárlabdázók. A Kocsis Sándor Sportközpont ad 
helyet az FTC Női Labdarúgó csapatának. Ebben a Sportközpontban került megrendezésre az idei 
Senior Olimpia is. A diáksport mellett az idősek sportegyesülete is többszáz tagot számol, 
rendszeressé vált a testmozgás a körükben. Ahol még elmaradás van, az az aktív korosztály 
szabadidős sportja. Ehhez próbál minél több körülményt megteremteni az Önkormányzat példaként 
említi az Óhegy parki futókört, valamint a street workout pályákat. 

Szociális támogatások 
Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület idén egy új rendeletet alkotott a települési 
támogatások rendszeréről és soha nem látott módon kiszélesítette a hozzáférés feltételrendszerét. 
Jóval magasabbra helyezte a jövedelmi határokat, és számos támogatásnál növelte a rendelkezésre 
álló keretet Az Önkormányzat továbbra is működtet olyan támogatási formákat, amelyek csak 
Kőbányára jellemzőek. Ilyen például a nagycsaládos kártya, a gyógyászatisegédeszköz-támogatás, 
valamint a "Kőbányai számít Rád" ösztöndíj, amellyel szociálisan nehéz helyzetben lévő 

gyerekeket támogat az Önkormányzat a megfelelő tanulmányi eredmény elérése esetén. Idén 
bevezetésre került egy új oltástípus is, a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás. Az 
Önkormányzat továbbra is biztosítja a tűzifa támogatást azok részére, akik fával fűtenek A kidőlt, 
kivágott fákat a Maglódi úti aprítóüzemben vágják fel a közcélú foglalkoztatottak, a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. pedigelszállítja azt a rászorulóknak 

Folyamatban lévő fejlesztések 
A legnagyobb munka az Újhegyi lakótelepen folyik. Ezt a munkát nem lehet csendben elvégezni, de 
természetesen arra bíztatja a kivitelezőt, hogy a világítást, a közlekedési feltételeket folyamatosan 
biztosítsák a felújítás ideje alatt. A sétány felújításának jelentős részére azért van szükség, hogy az 
idősek, a mozgásukban korlátozottak fel tudjanak menni a sétányra, igénybe tudják venni az ott lévő 
szolgáltatásokat. A Szövőszék utcánál megjelenik egy rámpa és egy nyújtott, kis lépésmagasságú, 
úgynevezett olasz lépcső, a Lenfonó utcánál a rendelkezésre álló tér az egyenes rámpát nem tette 
lehetövé, így az cikk-cakk alakban kerül kiépítésre. A sétány felújításának másik célja a 
funkcióteremtés, mivel a sétány kiürült, egyre nehezebben működnek a szolgáltatók. A lakótelep 
peremén épült nagy bevásárlóközpontok elvitték a bankokat és más szolgáltatókat is. A projekt 
eredményeként a Bányató utcától a Harmat utcáig újjászületik a sétány és környéke. Az 
Önkormányzat tervei nyomán akadálymentessé válik a közlekedés. Elmondja, hogy az itt élők által 
használt útvonalakon alakítják ki a járdákat, megújul a közösségi ház, kibővül a könyvtár. Új 
piactér és új önkormányzati ügyfélszolgálati iroda kerül kialakításra, új játszótér épül a 
gyerekeknek, fitneszpark a felnőtteknek, szabadidőpark az idősebb korosztálynak Tájékoztatást ad 
az Állomás utca 26. szám alatti, jelenleg használaton kívüli műemlék épület felújításáról is. Itt, 
valamint a mellette felépítendő új ingatlanban működik majd a Polgármesteri Hivatal új 
Ügyfélközpontja. A jelenlegi ügyélszolgálat nagyon rossz körülmények között működik. A terveket 
nézve meggyőződése, hogy az új akadálymentes közlekedést biztosító Ügyfélközpont eléri majd a 
célját. Az építkezés várhatóan 2016 őszén fejeződik be. Beszámol arról is, hogy a 
Kormányhivatalhoz tartozó Okmányiroda átmeneti időre, részlegesen visszaköltözik a régi helyére, 
a Szent László térre, az Önkormányzat mellé. Ezen időszakban nem lehet bizonyos ügyeket 
elintézni, például személyi igazolványt igényelni. A Martinovics téren egy új, korszeru 
Kormányablak fog épülni. Ha a közbeszerzési eljárás lezárul, akkor decemberben el is indul a 
munka, és a tervek szerint 2016 áprilisában befejeződik a 436 ügy intézésére alkalmas 
Kormányablak építése. Az Önkormányzat saját forrásbóllebontja és újjáépíti a Kerepesi úti orvosi 
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rendelőt. Megújul a rendelŐ közvetlen környezete is, új térburkolattal, parkosítással, akadálymentes 
megközelítéssel. A felújítás idejére a Keresztúri út 7-9. szám alatt lévő Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola "A" épülete erneletének egy részén alakították ki az ideiglenes orvosi rendelőt. 
Sokan kérdezik, hogy rniért volt szükség már nyáron átköltöztetni a rendelőt az iskola épületébe, ha 
akkor még nem kezdődtek el a rnunkálatok. Ennek az az oka, hogy a távfűtőrnűvek csak nyáron köti 
ki a szolgáltatást. Nyáron ez meg is történt, így a rnelegvíztől kezdve rninden olyan szolgáltatás 
rnegszűnt, amely az orvosi rendelő rnűködtetésének feltétele. Bízik benne, hogy a közbeszerzési 
eljárás hamarosan lezárul, és megindulhat a rnunka. Beszámol arról, hogy a közbeszerzési eljárás 
szakaszában van jelenleg a Vaspálya utcában lévő Csillagfürt Bölcsőde és a Rece-fice Óvoda 
felújítása is. A tervek szerint az intézményeket teljesen felújítják, a falakat szigetelik, a homlokzati 
nyílászárókat kicserélik, megújulnak a belsŐ burkolatok. A MÁV hajdani Északi Járműjavítójának 
területére, a Kőbányai útra költözik a Magyar Állami Operaház szinte teljes háttérbázisa. Az Eiffel
csarnok ad majd otthont az új rnűhelyháznak, a próbaszínpadoknak, a zeneteremnek és a 
kelléktárnak Beszámol arról, hogy 2017 őszétől elkezdődik az Andrássy úti Operaház felújítása, 
ezért a felújítás ideje alatt az Erkel Ferenc Színházban, valarnint itt Kőbányán fog rnűködni az 
Opera. Tájékoztatást ad arról, hogy az Óhegy parki illernhely után egy újabb létesült a Tavas 
utcában, a Mélytónál. Ez saját telepítés, saját fejlesztés, valarnint saját rnűködtetés is egyben. 
Lezárult a Gyömrői út - Sibrik Miklós út - V as pálya utca - Újhegyi út által határolt nagy területen 
a Robert Bosch Kft. beruházása. Ezen a területen egy korszeru kutató-fejlesztő központ épült, ahol 
több rnint l OOO fő fog dolgozni a jövőben. Tudomása szerint a cég tovább szeretné vinni a 
fejlesztéseit akár ezen a területen, vagy más ingatlanok megvásárlásávaL Az Önkormányzattal, 
valarnint a Gyermekkor Alapítvánnyal együttműködve kialította a Kőbányai Önkormányzat Sütöde 
utcai ingatlanán az Idesüss Óvodát és Bölcsődét 

Kérdőjelek 

Nem tudja, hogy rni lesz a sorsa a Mázsa térnek, a tónak, valarnint a tér közepének. Ennek a 
területnek két tulajdonosa van. Az egyik egy magyar társaság, a másik pedig egy osztrák 
befektetőcsoport, akik továbbadták a tulajdonjogot egy másik cégnek. Korábban tárgyaltak a 
visszavásárlásáról, de véleménye szerint nincs értelme ennek addig, amíg fejlesztést nem tud 
végrehajtani az Önkormányzat ezen a területen. A Mázsa tér ebben az állapotában még sajnos 
sokáig itt fog éktelenkedni. Ehhez a területhez tartozik a Kőbánya alsó vasútállomás is. Jelen 
pillanatban is folyik a közbeszerzési eljárás, amely a tervező kiválasztását célozza. A MÁV Zrt.-vel 
folytatott levelezés azt rnutatja, hogy ennek a problémának a megoldása szerepel a MÁV Zrt. 
rövidtávú céljai között. A prezentációban felülnézetből látható a Kőér utcai csomópont. Ennek a 
megvalósítása egy olyan jelentős feladat, amelynek nem látja a rnegvalósítási időpontját. Az 
Önkormányzat folyamatosan tárgyal azzal kapcsolatban, hogy a vasúti átjáróhoz forrást találjon. 
Elmondja, hogy a Liget téri szolgáltatóház nincs teljes egészében az Önkormányzat tulajdonában. 
Az Önkormányzatnak meg kell egyeznie a többi tulajdonossal ahhoz, hogy a későbbiekben ezt az 
épületet átalakítsa. Az Egészségház szintén nem önkormányzati tulajdonú épület. Az alapellátást 
biztosító rendelők felújítását folyamatosan végzi az Önkormányzat. Az Egészségház ügyében írt 
egy levelet Állarntitkár úrnak, amelyben kérte, hogy illesszék be a következő évi költségvetésbe az 
épület felújításának lehetőségét. Elmondja, hogy folyamatosan tárgyal a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
vezetőségével is arról, hogy a kórház területén belül hol lehetne elhelyezhető az Egészségház. Az 
Önkormányzat ingatlant, telket is szívesen ajánlana fel ilyen fejlesztésre. Bízik benne, hogy ez a 
probléma is hamarosan megoldódik majd. 

Megköszöni a figyelmet és kéri, hallgassák meg, hogy a jelen lévő polgárok hogyan látják a kerület 
helyzetét, és rnilyen kérdéseket fogalmaztak meg. 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, valarnint a rnikrofon is elnémul. Tájékoztatásul elmondja, 
hogy a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt., valarnint a Budapest Airport 
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------------- ------

képviseletében jelen lévők jelezték, hogy korábban el kell menniük, ezért javasolja, hogy első 
felszólalóként dr. Kustra Pált hallgassák meg. 

Dr. Kostra Pál (4. sorszámú felszólalási jegy): 
Az első kérdést a hatóságok, vagy a HungaraControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére 
tenné fel. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 1811997. (X. ll.) 
KHVM-KTM együttes rendelet szerint a repülőtér forgalmát úgy kell szabályozni, hogy a 
manitorozott zajterhelés egyéves vonatkoztatási idő alatt az összes átrepülés zajküszöbértéke 
meghaladásának időtartama 5%-ának megfelelő időtartamnál hosszabb ideig ne haladja meg a 
zajmonitorpont tényleges helyzetéhez tartozó izofon-görbe szerinti zajterhelést Nem talált adatot 
arról, hogy a repülőtér végzett-e ilyen mérést. Ha igen, akkor hol találhatóak ezek az adatok? 

A második kérdést Polgármester úrnak tenné fel. Tudomása szerint a zajmérő műszer az 
Önkormányzat költségvetéséből kimaradt. Érdeklődik, hogy miért? 

Elnök: Felkéri a Budapest Airport témában illetékes munkatársát az első kérdésre való 
válaszadásra. 

Fülöp Tamás: Jelzi, hogy csak megfigyelőként van jelen a közmeghallgatáson, ezért írásban 
fognak választ adni a felszólalónak, akivel folyamatos levélváltásban vannak. 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat eddig is bízott meg szakértő cégeket azzal, hogy 
végezzenek méréseket, mivel az Önkormányzat állományában nincs ilyen szakember. Beszámol 
arról, hogy nem látják értelmét egy ilyen mérőműszer megvásárlásának, mivel az magában még 
nem vezet eredményre. A Képviselő-testület a mai ülésén döntött a repülési zajterhelés vizsgálata 
során alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezésérőL Ennek alapján felkérik 
az illetékes szervet arra, hogy ne csak az átlagos zajszint alapján fogalmazzon meg intézkedéseket, 
hanem az egyedi zajterhelés is kerüljön vizsgálatra, és mérésre. Kérdezi a HungaraControl Magyar 
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. jelen lévő munkatársát, hogy az első kérdés vonatkozásában tud-e 
tájékoztatást adni. 

Székely Zoltán: A hivatkozott jogszabály a zajmérést a repülőtér feladatkörébe sorolja, ezért nem 
tud választ adni a kérdésre. 

Hajdú Mihály (1. sorszámú felszólalásijegy): 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a kerület hogyan 
tudna az l. számú Földhivataltól átkerülni a 2. számú Földhivatalhoz. A szomszédos kerületek 
mind a 2. számú Földhivatalhoz tartoznak, csak Kőbánya nem. 

Érdeklődik, hogy milyen megfontolásból került át a Kerepesi úti orvosi rendelő a Keresztúri úti 
Általános Iskola emeletére? V él eménye szerint ez meggondolatlanság volt. Járó kerettel, kis babával, 
babakocsival nagyon nehéz feljutni az emeletre. 

Elnök: Beszámol arról, hogy tudomása szerint kormányrendelet szabályazza azt, hogy melyik 
Földhivatalhoz tartozik a kerület. Ésszerűnek hangzik a felvetés, meg fogják vizsgálni. Felkéri a 
Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala vezetőjét az első kérdésre való 
válaszadásra. 
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Dr. Horváth Tivadar: Elmondja, hogy kormányrendeleti szintű jogszabály határozza meg az 
illetékességet. A XIV. kerületi Kormányhivatal egyik osztálya a FöldhivataL Központosított 
illetékességek működnek, tehát a Képviselő-testületnek ezt az észrevételt a Miniszterelnökség, a 
Minisztérium, vagy a Kormány felé kellene meglennie. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kerepesi úti orvosi rendelő áthelyezésére az 
Önkormányzat nem talált alkalmasabb helyet a Keresztúri úti Általános Iskola egyik 
épületszárnyánáL Tudni kell, hogy ennek az épületszárnynak a földszintjén gyerekek tanulnak, ezért 
oda betegeket vinni nem lehet. Tárgyaltak már arról, hogy a földszinten ki lehet-e jelölni egy olyan 
helyet, ahol nem folyamatos a rendelés, valamint keresik a megoldást a babakocsik biztonságos 
tárolására is. Kéri a lakosság türelmét, valamint az orvosok együttműködését. 

Dénes László (2. sorszámú felszólalási jegy): 

Az Állomás utcai buszmegállóban a székek ülőmagassága 650 mm, míg egy rendes széké 450 mm. A 
differencia a kettő között 20 cm, ezért nagyon nehéz leülni. 

Jelzi, hogy a 85 busz közlekedése nagyon rossz. A Fehér úti piacnál van egy 50 méteres szakasz, 
ahol nem került kiszélesítésre az út, itt az autósok nem engedik ki a buszt. 

Tájékoztatást ad arról, hogy idén januártól nem járnak ki leolvasni a vízórát, de a számlán még is 
rajta van ennek a 270 Ft összegű dija. 

Elnök: A vízdijjal kapcsolatban nem tud tájékoztatást adni, de továbbítani fogja az észrevételt az 
illetékes szerv felé, akik írásban fognak választ adni. A 85 busz, valamint a Fehér úton közlekedő 
más buszok, az Élessarkon és a Jászberényi úton tudják használni a buszkorridort, de a Fehér út egy 
50 méteres szakaszán nem. Ezen a ponton a kerékpárút is megszakad, majd később újra folytatódik. 
Itt működik egy autóház, amelynek a tulajdonosa el tudta érni azt, hogy ne épüljön meg ezen a 
szakaszon sem a kerékpárút, sem pedig a buszkorridor. Felkéri a BKV Holding Budapest 
Városüzemeltetési Központ Zrt. témában illetékes munkatársát az első, valamint a második kérdés 
megválaszolás ára. 

Borbás Péter: Kéri, hogy a feltett kérdéseket a Budapesti KözZekedési Központon keresztül írásban 
küldjék meg részükre, és válaszolnak rá. 

Farkas Imre (3. sorszám ú felszólalási jegy): 
Magyarországon nagyon sok a gépjármű. Hogy lehet az, hogy a Horthy-rendszerben meg tudták 
oldani azt, hogy a Liget téren megépüljön a felüljáró a gépjárműforgalom mellett is, de a Kőér utcai 
átjáró kialakítására még mindig nem került sor? 

Érdeklődik, hogy a Pongrác úti "Toronyháznak" mi lesz a sorsa? Az épület üresen áll, évről évre 
egyre rosszabb állapotba kerül. Ki a tulajdonos és milyen tervei vannak a hasznosítással 
kapcsolatban? 

V él eménye szerint a Harmat utca - Sibrik Miklós út sarkán megvalósult beruházás felesleges volt, 
mivel mióta megépült a kerékpár szervízpont, még senki sem használta. A beruházás folyamataként 
kivágtak egy fát, lekövezték a sarkot, elhelyeztek pár padot, valamint néhány kerékpárállást 

A budai fonódó villamoshálózat felújításának köszönhetőerr több kerületen keresztül járnak a 
villamosok, viszont Kőbányán két autóbusz útvonala is megrövidült. A 95 busz a Keleti pályaudvar 
helyett csak a Stadionokig, míg a 32 busz a Liget tér helyett az Örs vezér térig közlekedik 
Véleménye szerint indokolt lenne mind a két járat eredeti útvonalának a visszaállítása. 
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Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pongrác úton lévő "Toronyház" az OTP Bank 
tulajdonában van, de tudomása szerint nincs hasznosítási terve. Korábban már többen is 
megkeresték a tulajdonost az épület hasznosításával kapcsolatban, de az ő döntése az, hogy mit 
kezd ezzel az épülettel. A Harmat utca - Sibrik Miklós út sarkán lévő szervízpontot nagyon sokan 
használják. A bevásárlásból hazafelé menet többen leülnek itt megpihenni, inni, valamint a 
kerékpárosok is használják a kihelyezett eszközöket. Felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. műszaki vezetőjét a harmadik kérdés megválaszolására. 

Garamszegi László: A Harmat utca-Sibrik Miklós út sarkán a beruházás során három fát vágtak 
ki. Ezek a fák már el voltak korhadva, telepítésük megtörtént az Óhegy parkban, valamint a kerület 
más területén. Egyetért Polgármester úrral azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan használják ezt a 
szervízpontot. 

Elnök: Felkéri a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. témában illetékes 
munkatársát a negyedik kérdés megválaszolására. 

Borbás Péter: Tájékoztatásul elmondja, hogy mind a két autóbusz útvonalrövidítésének az oka a 
párhuzamosság felszámolása. Ha a Budapesti Közlekedési Központ megkapja ezeket a kérdéseket, 
akkor véleményeszerint ugyanezt a választ fogja adni. 

Elnök: Nagyon sok panasz érkezett a Liget téri lakoktól a közlekedéssel kapcsolatban. A négyes 
metró átadásának időszakában sokan szorgalmazták azt, hogy a 95 busz menjen el a Keleti 
pályaudvarig, de azt a választ kapták, hogy a kettes metró a Stadionoktól elmegy a Keleti 
pályaudvarig. Jelzi, hogy ezt a felvetést elfogja küldeni a Budapesti Köz/ekedési Központ részére. 

Kóti Mihály (5. sorszámú felszólalásijegy): 
Elmondja, hogy a Keresztúri utat 31-es útra keresztelték át. Amikor a Gyógyszergyárnál van egy 
baleset, akkor a Rákospatak völgyébe beterelik az autósokat Kéri, hogy ilyen esetekben menjen ki 
egy rendőr, vagy egy közterület-felügyelő és az eredeti 31-es útra terelje vissza őket. 

Véleményeszerint nincs fejlesztés a kerületben. Nem csak Újhegyerr kellene fejleszteni, a Terebesi 
utat is fel kellene újítani. 

Meggyőződése, hogy a Rákospatak környékét meg kellene becsülni. A legtöbb szemét és 
szennyeződés Kőbányán van. Többször bejelentették már, hogy a Hortobágyi úton valaki 
folyamatosan illegálisarr rak le szemetet 

Elnök: Az Önkormányzatnak minden városrész fontos. V égeztek már felújítást az Újhegyi 
lakótelepen, a Pongrác telepen, a V árasközpont ban, valamint a Gyakorló utca környékén is. Ezek a 
fejlesztések pályázati úton történnek. A szemétlerakással kapcsolatban elmondja, hogy a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat az ott felhalmozott szemétmennyiséget nem tudja elszállítani, de 
jelentős eredményt értek el abban, hogy megakadályozzák a további hulladék lerakását. A Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósága felszólította a hulladékat lerakó céget, hogy 
fejezze be ezt a tevékenységet, és szállítsa el a felhalmozott szemetet Ezt október végégig kellett 
volna megtennie, de nem történt előrelépés. A patakpartot az Önkormányzat is szeretné 
revitalizálni, de ez nem egyszerű, mivel számos tulajdonosa van a területnek. Több kerülettel folyik 
az egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehetne a revitalizálást megvalósítani. 
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Tóth Zoltánné (6. sorszámú felszólalási jegy): 
Köszönetet mond a Gyakorló utca és környékén történt pozitív változásokért. 

Érdeklődik, hogy van-e lehetőség arra, hogy az Önkormányzat pályázatot írjon ki társasházak 
akadálymentesítésére? 

Kéri, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az Arkáddal. Nincs zöldterület a tetőn, csak 
gaz. Ha esik az eső, akkor a hátsó kijáratnál nem lehet közlekedni, mivel áll a víz. Az aluljáró tele 
van szeméttel és hajléktalanokkal. 

Tavaly ősszel a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. több fát is kivágott a környéken. 
Kéri, hogy ezeket pótolják. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy sok helyen vágtak ki beteg fákat. A környezetvédelmi 
alapban jelenleg 28 millió forint van, amelyet a fák pótlására szeretnének felhasználni. Az 
Önkormányzat ezt az összeget ki fogja egészíteni 7 millió forinttal, amelyből majdnem az összes 
korábban kivágott fát pótolni tudják. A fák telepítésére következő év őszén kerül sor. Elmondja, 
hogy felveszi az Arkáddal a kapcsolatot a felvetett problémákkal kapcsolatban. Kéri, hogy ezzel 
kapcsolatban még pontosítsanak Radványi Gábor alpolgármester úrral. Beszámol arról, hogy 
komoly gond a társasházak akadálymentesítése. Ha a pályázathoz forrást kell biztosítani, akkor is a 
közös képviselő lesz a visszahúzóerő, ezért véleménye szerint a rossz közös képviselőt minden 
esetben le kell váltani. Kollégái segítenek felmérni azt, hogy hogyan lehet megoldani egy-egy 
rámpa létesítését. Elmondja, hogy ezekben az ingatlanokban az Önkormányzatnak minimális 
tulajdona van. Az Önkormányzat nem tud rámpát építeni, de műszaki segítséget tud adni a 
kiépítéssei kapcsolatban. 

Laczkó Jánosné (7. sorszámú felszólalási jegy): 
A kerületben nincs munka- és szórakozási lehetőség, ezért ezt a problémát meg kellene oldani, 
hiszen fialat korában ez adott volt. 

Beszámol arról, hogy a Kada utcai ház felújításakor az Önkormányzat 25 millió Ft támogatást 
ígért, amelyet nem kaptak meg, mivel a közös képviselő hibájából későn indult meg a munka. Az 
Önkormányzat előző vezetése megígérte, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a 25 millió 
forintból kaphatnak-e részösszeget támogatás formájában. 

Elmondja, hogy az egész családja itt született Kőbányán, törzs kőbányaiak. Tavaly az egyik 
gyermeke adott be lakáspályázatot, de még mindig nem kapott lakást. V él eménye szerint a törzs 
kőbányai lakosokkal jobban kellene törődni. Jó ötletnek tartaná, ha a Mázsa téren kisebb 
összkomfortos lakásokat, valamint a reptér mellett egy szálladát építene az Önkormányzat, mivel ez 
is pénzforgalmat hozna számára. 

Elnök: A ház felújításával kapcsolatban nem tud választ adni. Valószínűleg panelprogramról volt 
szó. Meg fogják vizsgál ni, hogy miért nem jutott hozzá a ház a támogatás hoz. A harmadik kérdéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat folyamatosan ad bérbe lakásokat. Beszámol arról, 
hogy az Önkormányzat lakásállománya nagyon rossz állapotban van. Van néhány újépítésű lakás a 
tulajdonába, de több az olyan, ami alkalmatlan a lakhatásra. Éppen ezért az Önkormányzat több 
helyen bontani és szanálni kívánja a tulajdonában lévő házakat, és helyettük újakat építeni. Jelenleg 
kb. 500 darab lakásigénylés van a Hivatalban, sajnos nem tudnak mindenkinek lakást biztosítani. 
Az utóbbi időben szinte csak helyreállítási kötelezettséggel lettek lakások bérbe adva. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat nem tud szórakozóhelyeket nyitni. A Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, a Kőbányai Szabadidőközpontban, valamint az 
Újhegyi Közösségi Házban tud programokat szervezni az érdeklődők részére. 
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Bajdik István (8. sorszámú felszólalási jegy): 
A szállópor csökkentésére szeretne néhány javaslatot tenni. Budapest utcáit nem takarítják, a 
faleveleket nem szállítják el, nagyrésze kint marad az utcákon. Ezek szállnak a levegőben, por lesz 
belőle, eldugítja a csatornát. Véleménye szerint a közterül et-felügyelőknek kellene arra figyelni, 
hogy a falevelek mindenhol össze legyenek szedve. A szállópor kialakulásának másik oka az 
autóforgalom. Ha egyenletes sebességgel végig tudna menni az autós a városon, akkor nem lenne 
ennyi szennyezés, ezért be kellene állítani a zöld lámpahullámot. 

Nem érti, hogy Budán éjjel 2 órakor miért szirénáznak, és erre neki miért kell felkelnie. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a kerületben az úgynevezett manitoring és lakossági riasztó rendszert, 
rövid nevén a MOLARI rendszert minden hónap első hétfőjén beindítják, de ez ami védelmünk 
érdekében történik. Arra nem tud választ adni, hogy Budán miért szirénáznak. V él eménye szerint is 
az autók a legtöbb káros anyagok kibocsátói, de a közlekedési lámpákra szükség van a balesetek 
elkerülése miatt. A zöld lámpahullámmal kapcsolatban felveszi a kapcsolatot az illetékes szervvel. 
Felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. műszaki vezetőjét az első kérdés 
megválaszolására. 

Garamszegi László: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. jelenleg egy kis 
seprűgéppel dolgozik. Ezzel a sétányokat, játszótereket, kerékpárutakat tudják tisztítani. Minden 
esetben nagy mennyiségű lombot szednek össze. Az Önkormányzat ingyen adja az avargyűjtő 
zsákokat, amelyeket az FKF Zrt. köteles elszállítani. Beszámol arról, hogy megszűntek a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek is a kerületben, de a lakosság sajnos ugyanúgy lerakja ezekre a területekre a 
szemetet Úgy látja azonban, hogy némi javulás figyelhető meg, és egyre kevesebb az illegális 
szemétlerakás. 

Elnök: Elmondja, hogy minden ingatlantulajdonosnak kötelező a telke előtt takarítani. Ehhez az 
Önkormányzat segítséget is biztosít. Idén októberig összesen 7500 darab avargyűjtőzsák került 
kiosztásra. Elmondja azt is, hogy rendelet szabályazza azt, hogy milyen szankcióval lehet élni 
abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségeinek. 

Kesztenbaum Ilona (9. sorszámú felszólalásijegy): 
Elmondja, hogy 1976-ban kerület a Fekete István Általános Iskolába gondnokként, azóta 
folyamatosan dolgozik, még szabadságon sem volt. Mivel leadott egy lakást, ezért kapott papírt 
minőségcserére, de ezt visszamondta. Az Iskola 40. évfordulóján jelezte Polgármester úrnak 
helyzetét, aki akkor azt mondta neki, hogyazévfordulón biztos őt is fogják ünnepelni. Október 3-án 
berendelték az Önkormányzatba, és közölték vele, hogy életkorára való tekintettel munkája 
befejeződik, megválnak tőle és a gondnoki lakást el kell hagynia. Két lakást is felajánlottak 
számára, de azokkal nem volt elégedett, és nem fogadta el egyiket sem. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nyugdíjazása már megtörtént. Amikor annak idején leadta 
a Hős utcai lakást, akkor az Önkormányzat felajánlott a részére a Gergely utcában egy 
44 m2 alapterületű lakást, valamint a Maglódi úton egy felújított 54 m2 alapterületűt. Ezek egyike 
sem felelt meg a felszólalónak. Természetesen az Önkormányzat be tud mutatni még egyéb 
lakásokat is, de mivel a munkaviszonya hamarosan meg fog szűnni, ezért javasolja, hogy a 
felajánlott két lakás közül válasszon. 
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Rigó Andorné (10. sorszámú felszólalásijegy): 
Elmondja, hogy a Liget utcában lakik, amelynek a bejárata a Bajor Üzletház és a Liget tér közötti 
kis közben található. A Bajor Üzletházban nyílt egy fitneszterem, a közből pedig egy 
autóversenypálya lett ennek hatására. Eltűnt a behajtani tilos tábla is. Véleményeszerint ez nagyon 
balesetveszél yes. 

Érdeklődik, hogy mikor kerül bekamerázásra ez a köz? Az utóbbi időben több lopás is történt. 

Elmondja, hogy a Szent László Gimnázium tanulói is ebben ezen a területen dohányoznak, ezért 
amikor haza szeretne menni, akkor úgy kell őket megkérni, hogy álljanak arrébb, a füvet már 
teljesek kitaposták. 

Beszámol arról, hogy a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által ültetett cserjéket, 
virágokat folyamatosan ellopják. 

Elnök: Nagyon szomorúnak tartja, hogy elviszik a frissen eiültetett cserjéket, virágokat, de lát már 
némi javulást a kerület egészét tekintve e területen is. Meg fogja vizsgáZtatni azt, hogy miért lett 
Ieszedve a behajtani tilos tábla, valamint a parkolás és a közvilágítás kiépítésének lehetőségél is. 
Beszámol arról, hogy az Önkormányzat újabb 30 darab térfigyelő karnera telepítését tervezi, többek 
között ezen a területen is. A Szent László Gimnázium tanulóinak dohányzásával kapcsolatban 
elmondja, hogy ez több területen is problémát jelent. Jelezni fogja igazgató úrnak ezt. 

Nagy Lajos (ll. sorszámú felszólalási jegy): 
Érdeklődik, hogy a Liget tér rendezésemilyen stádiumban van? 
Kérdezi, hogy folyik-e a termálkútfúrás? Eddigmennyit fizetett érte az Önkormányzat? 
Jelzi, hogy a Hölgy utcában lakók nem kapják meg a Kőbányai Hírek újságot. 

Elnök: 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. A Liget tér rendezésével kapcsolatos koncepciótervet az 
Önkormányzat elkészítette, de annak megvalósítása több milliárd forint lenne. Ha a Fővárosi 
Önkormányzat ír ki pályázatot ilyen témában, akkor pályázni fognak. A termálkútfúrással 
kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat nem fizetett érte, mivel a vállalkozó nem tudott 
teljesíteni, tehát csak a műszaki ellenőr díját kellett kifizetni. A munka nem folytatódik, mivel az 
engedélyt nem lehet megújítani és a kút kivitelezhetetlen abban a formában, ahogy azt korábban 
megálmodták A Kőbányai Hírek terjesztésével kapcsolatban átadja a szót Jegyző úrnak. 

Dr. Szabó Krisztián: A Kőbányai Hírek terjesztésével kapcsolatban több panasz is érkezett az 
Önkormányzathoz. A terjesztői szerződésben van ellenőrzési lehetőség, amellyel több esetben is élt 
az Önkormányzat. Ezek az ellenőrzések nehézkesen működtek, mivel az alvállalkozó nem volt 
együttműködő, ezért nem sikerült megállapítani azt, hogy milyen okból és mely területeken nem 
megfelelő a terjesztés. Kéri, ha ilyenjellegű panasz van, azt minden esetbenjelezzék a Hivatalnak 

Halász Dezső (12. sorszámú felszólalási jegy): 
Weeber Tibor alpolgármester úrnak jelezte már a problémáját. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
lakásbérleti szerződését meg kellett hosszabbítania, de mivel magas a jövedelme, a lakbére 
duplájára elemelkedett Hiába tudta papírokkal igazolni azt, hogy 50 OOO Ft gyógyszerköltség is 
társul a magas jövedelme mellé havonta. Érdeklődik, hogy miért csak decemberben lehet rendeletet 
módosítani? Kérdezi, hogy mit csináljon februárig, mit ne fizessen be? Más megoldás után is 
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érdeklődött, de a magas jövedelme miatt nincs lehetősége alapítványi támogatásban részesülni. 
Szeretne időpontot kémi, hogy megbeszélhessék a problémáját. 

Elnök: Többeknél probléma az, hogy a jövedelem bizonyos mértékű emelkedése miatt elesik 
bizonyos támogatásoktól, vagy emelkedik a lakbér. Ez az év a jelenlég hatályos költségvetési 
rendelet alapján folyik. A következő évi költségvetési rendeletet 2016 februárjában fogadja el a 
Képviselő-testület, akkor fognak változni a támogatási szabályok is. Az Önkormányzat csak a 
hatályos rendeletek alapján tud támogatást biztosítani. Átadja a szót Weeber Tibor alpolgármester 
úrnak. 

Weeber Tibor: Véleménye szerint a gyógyászatisegédeszköz-támogatásnál kell valahogy 
megoldani ezt a problémát, már dolgoznak a feltételek módosításán. Türelmet kér. 

Marton László József (13. sorszámú felszólalási jegy): 
Beszámol arról, hogy egy albérletben él a párjával, két gyermekkel, következő héten születik a 
harmadik is. Nincs saját forrása arra, hogy helyreállítási kötelezettséggel kapjon önkormányzati 
lakást. Húsz évig focizott a Kőbányai Sport Klubban, sokat tett Kőbányáért. Kéri az 
Önkormányzatot, hogy biztosítson számára egy lakást. 

Elnök: Elmondja, hogy az Önkormányzat nem tud másként lakást adni a részére, mint a több 
pályázónak A Humánszolgáltatási Bizottság a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
munkatársainak javaslatai alapján dönt a lakáskérelmekrőL Jelenleg körülbelül 500 kérelem van a 
Hivatalban. A megürült lakásokat is fel kell újítani, mert nagyon rossz állapotban kapja vissza az 
Önkormányzat azokat. Javasolja, hogy tartsa bent az igényét. 

Veperdi Gyuláné (14. sorszámú felszólalásijegy): 
Érdeklődik, hogy a Magiádi út 32. szám előtti belső udvari járda mikor kerül felújításra? Az 
Önkormányzat már nyolc éve ígéri a munka elvégzését. 

A csatomázás ideje alatt kivágtak két fát, de az újra telepítésük még nem történt meg. Időközönként 
förtelmes a csatomaszag, megoldást szeretnének. 

A lakbérek megállapításával kapcsolatban egy rövid tájékoztatást kér, mivel nem tudja értelmezni a 
rendeletet. 

Jelzi, hogy az Újköztemetőbe sokanjárnak tömegközlekedéssel. Sajnos a temetőig csak a 28-as és a 
37-es villamosok közlekednek, amelyek mozgólépcsős járművek. Jó lenne, ha legalább naponta 
egyszer alacsonypadlás villamos is menne a vonalon. 

Elnök: Felkéri a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. témában illetékes 
munkatársát a negyedik kérdés megválaszolására. 

Borbás Péter: A jelenlegi beszerzés 4 7 villamosra terjedt ki, de sajnos ezek a villamosok sem a 28-
as, sem a 37-es villamos vonalán nem fognak közlekedni. A fejlesztés a továbbiakban is folytatódik, 
ezért ennek megfelelően elképzelhető, hogy ezen a vonalon is megjelennek majd az alacsonypadlás 
járművek. 
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Elnök: A BKV járműparkja az utóbbi időben hirtelen ütemben újult meg. Jelezni fogja 
Főpolgármester úrnak, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy naponta egy bizonyos 
időszakban egy-egy alacsonypadlás járat közlekedjen ezen az útvonalon. Felkéri a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. témában illetékes munkatársát az első kérdés megválaszolására. 

Szarvasi Ákos: Meg fogják vizsgáZni a problémát, és ha van rá lehetőség, akkor rövid időn belül 
felújítják az emlitett járdaszakaszt. 

Elnök: Felkéri Jegyző urat, adjon egy rövid tájékoztatást a lakbérek megállapításával kapcsolatban. 

Dr. Szabó Krisztián: Első lépésként kiszámításra kerül a szociális lakbér komfortfokozat szerinti 
alapdíja. Ezt követően a lakásban lakók havi összjövedelméből kiszámításra kerül az egy főre eső 
jövedelem. Több együtt lakó esetén vizsgálni kell a jövedelemhatárt, amely az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a kétszerese, amely 57 OOO Ft. Ezt követően a szociális lakbér komfortfokozat 
szerinti alapdíjához hozzá kell adni a jövedelemhatárt meghaladó rész 20%-át, és így megkapjuk a 
lakás után fizetendő havi bérleti díjat. Jelzi, hogy a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és 
Egészségügyi Osztálya munkatársai szívesen segítenek a rendelet értelmezésében. 

Méhész László (15. sorszámú felszólalásijegy): 
A térfigyelő karnera működését a gyakorlatban a Körösi Csoma Sándor sétányon nem tapasztalja. 
Véleménye szerint ezt a problémát meg kellene vizsgálni. A sétányon lévő Posta környékén reggel 
8 órától este 7 óráig nagy az autóforgalom, ezért javasolja, hogy az Önkormányzat vezessen be 
parkolódíjat annak érdekében, hogy megoldódjon ez a probléma. 

Érdeklődik, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy olyan helyen működjön egy közösségi piac, ahol 
a hét minden napján hajléktalanok vannak, akik sok szennyeződést hagynak maguk után. 

A Körösi Csoma Sándor sétányon lévő Posta mögött működik egy éjjel-nappal nyitva tartó bolt. 
Javasolja, hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Rendőrséggel azzal kapcsolatban, hogy 
hány intézkedés történt már a bolttal kapcsolatos bejelentések miatt. Tűrhetetlen, hogy nem lehet a 
bolt működése ellen semmit sem csinálni. 

Elnök: Ismeri a problémát, nap mint nap látja. A közösségi piactól nem messze van egy nyilvános 
illemhely, de a hajléktalanok inkább a bokrokat választják. A Népegészségügyi Intézet ilyen 
szempontból nem vizsgálja a piac működését, de fontos szempontra hívta fel a figyelmet. Jelezni, 
fogják ezt a problémát az illetékesek felé. A parkolással kapcsolatban elmondja, hogy Kőbánya 
belvárosi részén megjelenik a P+R típusú parkolóhely igénybevétele, hiszen a 9-es busszal, 
valamint a 28-as villamossal jól meg lehet közelíteni a belső kerületeket Elmondja, hogy ha a 
dugódíjat úgy vezeti be a Fővárosi Önkormányzat, hogy a belső határ a Hungária körút lesz, akkor 
sokkal rosszabb lesz a helyzet, hiszen a körgyűrű mentén nagy számban fog megjelenni a P+R 
parkalások száma. Kéri Rendőrkapitány urat, adjon tájékoztatást a térfigyelő kamerák működésével 
kapcsolatban. 

Dr. Gyetvai Tibor: Beszámol arról, hogy a térfigyelő kamerák működnek. Ezeknek a felvételeit a 
rendőrség, valamint a Közterület-felügyelet kollégái is figyelik. Az idei évtől kezdődően a hét 
minden napján két rendőr a sétányon, a Liget téren, az Állomás utcában, valamint a Kápolna utca 
környékén gyalogos szalgálatot lát el. Minden délután 14 és 22 óra között megvalósul ez a 
szolgálat. Feljegyezte a problémát, de ha továbbra sem oldódik meg, akkor kéri jelezze azt a 
Felszálaló a 112-es telefonszámon. 
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Oláh Csaba (16. sorszámú fe1szó1a1ásijegy): 
Beszámol arról, hogy az Újhegyi lakótelepen kapott egy kis lakást, amelyet felújított. A felújítás 
miatt megemelkedett a lakbére, mivel félkomfortos lakásból komfortos lett. A ház tetője beázik, a 
pince tele van szeméttel, de sem az Önkormányzat, sem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem tesz 
semmit az állagmegóvás miatt. 

Elnök: Tudomása szerint az Önkormányzat megrendelte a szemét elszállíttatását, valamint a beázás 
okán intézkedett a tetőeresz javítása érdekében. Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. témában 
illetékes munkatársát a kérdés megválaszolására. 

Szabó Anna: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. hatáskörébe tartozó feladatokat el fogják végezni 
előbb, vagy utóbb. Megfogják vizsgáZni az emlitett problémát. 

Elnök: Beszámol arról, hogy ha olyan kár keletkezik, amely az Önkormányzat, vagy a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. hibája, akkor azt rövid időn belül meg szokták oldani. Elmondja, hogy sok 
költséget jelentenek az ilyen típusú problémamegoldások Ha az évi 500-600 millió Ft összegű 
veszteség megtakarítható lenne, akkor könnyebben, és gyorsabban lehetne megoldani az ilyen 
problémákat. 

Szabó Péter (17. sorszámú felszólalási jegy): 
A Gép utca - Kőbányai út sarkán jó, hogy megépült a lámpa, de ezzel a Gép utcai lakókat kizárták a 
forgalombóL Körbe kell menniük a Szállás utca felé, a Pongrác úton, hogy be tudjanak menni az 
utcába. 

Jelzi, hogy már négy éve kérik, hogy a Gép utcában kerüljön kiépitésre egy fekvőrendőr. 

A Gép utca 7. szám előtt a villanyoszlopok között folyamatosan raknak le szemetet Ó már kétszer 
elszállíttatta, de ugyanúgy lerakják ide a szemetet. 

Elnök: Ez a problémafelvetés már nem először érkezik hozzá. A lámpa kiépítéséért nem az 
Önkormányzatot kell számon kémi, egy kínai befektető rendelte meg és fizette a kialakításának 
költségeit. A Fővárosi Közlekedési Hatóság tervezteti meg, és engedélyezteti az új szabályozási 
rendet. Felkéri a Főépítészi Osztály vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást a kialakult helyzetrőL 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy a tervezés során a tömegközlekedést helyezték 
előtérbe. Elsődleges szempont az volt, hogy a villamos fogalmát ne keresztezze más forgalom, 
tekintettel arra, hogy a Felszálaló által említett terület a Gép utca a másik oldalról, valamint hátulról 
is megközelíthető. 

Elnök: A fekvőrendőr kiépítésének lehetőségét, valamint a meglévő fekvőrendőrök autóbarátabbá 
tételét megfogják vizsgálni. 

Tóth Lajos (18. sorszámú felszólalási jegy): 
A Cserkesz utca 30. szám alatti ingatlan állapotát jelölte meg a felszólalási jegyen, azonban a 
közmeghallgatásról időközben távozott, irásban fog választ kapni. 
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Arold Péter (19. sorszámú felszólalási jegy): 
Érdeklődik, hogy a Kertvárosban épült műflives pálya kulcsa kinél található? Sem az iskolában, 
sem a fitneszteremben nem lehet megkapni. Tudomása szerint a pálya reggel 8 órától este l O óráig 
tart nyitva. Igaz-e ez? Kérdezi, hogy megtörtént-e már az átadása, és ha igen, akkor mikor 
használhatják? 

Elnök: Felkéri Jegyző urat, adjon választ a kérdésre. 

Dr. Szabó Krisztián: A pálya egyébként elkészült, és átadásra került. A pálya egy speciális pálya a 
többi műfúves pályához képest, mivel ez közterületen van. Az Önkormányzatnak is ki kell még 
alakítania annak a jogi és szervezési kereteit, hogy hogyan fogja hasznosítani a pályát. A szerződés 
alapján tanítási időszakban az iskola fogja használni, egyébként pedig hasznosításra kerül az 
oktatási időn kívül. Erre a pályára még nincs kialakítva a bérleti konstrukció, de bízik benne, hogy 
az év hátralévő részében kidolgozzák azt. Addig türelmet kér. 

Nikolicza József (20. sorszámú felszólalási jegy): 
Beszámol arról, hogy a Kápolna utca 2. szám alatt működő Vendéglátás Express Kft. áthordja a 
Kőrösi Csoma Sándor út 7. szám alá a szemetet. Érdeklődik, hogy hogyan kaphat működési 
engedélyt az a vállalkozás, amelynek nincs szemétszállítási szerződése? 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház bejáratamellett már évek óta fekszik egy hajléktalan. Hogyan ellenőrzi 
a Kórház vezetősége a kömyezetét, ha megengedi azt, hogy a hajléktalan bejárjon az épületbe 
feltölteni a telefonját? 

Elnök: Ismeri a problémát, a hajléktalan azért fekszik ott, mert onnan áramlik a meleg levegő. A 
hajléktalanok egyébként számos közintézménybe bemennek, és igénybe veszik a mosdót. Az 
Önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve mindennap 600-700 főnek ad meleg 
ételt, segítve a megélhetésüket. Átadja a szót Jegyző úrnak a működési engedély kérdéskörét 
illetően. 

Dr. Szabó Krisztián: A kereskedelmi tevékenység nem engedélyköteles, csak bejelentésköteles. 
Nem feltétele a szemétszállítási szerződés megléte. Jelzi, hogy a Hatósági Főosztály 
hulladékgazdálkodási hatósági jogkörben megvizsgálják a problémát. 

Kürtösi Konrád (21. sorszámú felszólalási jegy): 
A kerületben zarándokház létesítésének lehetőségél veti fel, tekintettel arra, hogy az ereklye itt van 
a Lengyel Katolikus Templomban. A közmeghallgatásról időközben távozott, ezért a felszólalási 
j egyen jelzett problémákra írásban fog választ kapni. 

Palotai Lászlóné (22. sorszámú felszólalási jegy): 
Érdeklődik, hogy hogyan lehet virághoz jutni? 
Hol van a Szépkorúak Klubja? 
Kérdezi, hogy ha valaki bead egy gyógyászatisegédeszköz-támogatási kérelmet, akkor mennyi idő 
múlva kap rá választ? 
Köszönetet szeretne mondani a X. kerületi Rendőrkapitányságnak, mivel három alkalommal is 
kimentek hozzá a védelme érdekében. 
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Köszönetet mond dr. Pap Sándor alpolgármester úrnak, mivel rengeteg problémával fordult hozzá, 
és maximálisan segítette őt. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a virágigénytési lap a Kőbányai Hírekben fog megjelenni. 
Ezt kell kitölteni és visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba. Szépkorúak Klubja több helyszínen is 
működik. Működik a Keresztúri úton, a Román utcában, a Hárslevelű utcában, valamint a Pongrác 
telepen. Bármelyik klubhoz lehet csatlakozni. A gyógyászatisegédeszköz-támogatással kapcsolatos 
kérdés megválaszolására átadja a szót Weeber Tibor alpolgármester úrnak. 

Weeber Tibor: Beszámol arról, hogy ha még csak most adta be a kérelmet, akkor a következő évig 
várni kell, mivel az utolsó pályázatokról a novemberi ülésén már döntött a Humánszolgáltatási 
Bizottság. Elmondja, hogy egész évben folyamatosan lehet pályázatot benyújtani. 

Kós Gáborné (23. sorszámú felszólalási jegy): 
A Mázsa téri intermadális köztekedési csomópont kiépítéséről kér tájékoztatást, és ennek kapcsán a 
valósállomás áldatlan állapotát teszi szóvá felszólalási }egyén. A közmeghallgatásról időközben 
távozott, ezért a felszólalási j egyen jelzett problémákra írásban fog választ kapni. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 20 15 órakor bezárja. 

K.m.f. 

l 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, közmeghallgatás flizet (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 felszólalásijegyek (1-23. sorszámú felszólalásijegyek) 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. november 19-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez l KÖZMEGHALLGAT ÁS-ra 

A Képviselő-testület tagjai: 

Kovács Róbert polgármester 
r/. 

................ ~ ...................... . 

Agócs Zsolt GF····························· 
Bányai Tibor Péter 

dr. Fejér Tibor 

Gazdag Fe rene 

Gál Judit ....... ~J~ ................................. . 
.... ~~~~········ Marksteinné Molnár Julianna 

Mácsik András ~~······················· 
· tr .. -~~-v-s . ··~ · ........ . . 

· ··~······················· 
dr. Mátrai Gábor 

dr. Pap Sándor alpolgármester 

Patay-Papp Judit Vivien 

Radványi Gábor alpolgármester 

Somlyódy Csaba 

Tóth Balázs 

Tubák István 

Varga István 

Weeber Tibor alpolgármester 



Polgármesteri Hivatal részéről: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Ehrenberger Krisztina 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Pándiné Csernák Margit 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 
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Meghivottak 
Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Révész Máriusz 

Dunai Mónika 

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 

Petrovszka Viktória 

Szabó Bogdán Árpád 

VVygockiRichárdné 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 
l ~ ___i o . ·~ 

.. tr.~~--- ~ ·-······························ 

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 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
Szabó László vezérigazgató 

Deézsi Tibor vezérigazgató-helyettes 

Szarvasi Ákos városüzemeltetési igazgató 

Szabó Anna műszaki igazgató 

Pfeifer Istvánné kezelési igazgató 

Belkó Judit lakás- és helyiséggazdálkodási 
irodavezető ( . 
1-/tflL~ ~ \~vL) 
~\(/\t} lk~ t u ~kj 

KOKERT KÍJ.bÓn~on-profit Közhasznú 
Kft. 
Bunkóczi Lászlóné 

Garamszegi László 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
Lajtai Perenené ügyvezető 

Király Boglárka nappali ellátásvezető 

Sáradiné Kálmán Judit bentlakást nyújtó 
csoportvezető 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Nonprofit Kft 
Morassi László programigazgató 

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ 
Némethné Lehoczki Klára vezető 

BRFK X kerületi Rendőrkapitánysága 
Dr. Gyetvai Tibor rendőrkapitány 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Géczi Béla kirendeltségvezető 

X kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
Gardi József parancsnok 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
X kerületi Hivatala 
Dr. Horváth Tivadar hivatalvezető 

X kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály 
Dr. Haintz Andrea tiszti főorvos 
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest X Tankerület 
dr. Kántor Gézáné igazgató 

Fehér Gyöngyi 

Bajcsy Zsilinszky Kórház 
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Dr. Nagybaconi Béla orvosigazgató-helyettes ................................................ · ·· 

Budapest Airport 
Fülöp Tamás közkapcsolati 
specialista 

BKVZrt. 
Borbás Péter üzemigazgató 

MAvzrt. 
Veszprémi László területi igazgató 

Budapesti Városigazgatás Zrt. 

és CSR 

dr. Kökényesi József közszolgáltatási 
igazgató 

HungaraControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt. 
Székely Zoltán repülésbiztonsági igazgató 

Bak os Józseffőosztályvezető 

Markovics Ádám légiforgalmi környezet
védelmi szakreferens 

Pest Megyei 
Környezetvédelmi és 
Főosztály 

Kormányhivatal 
Természetvédelmi 

dr. Orosziné dr. Polner Kinga 
főosztályvezető-helyettes 
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