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BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZA 

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-

l LI':J 

" 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 

14.) 2016. november 17-én megtartott közmeghallgatásáróL 

Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra ~>t .. t ."" ~T2so/44J.~jTx 
2016 NOV 2 9. 

Kovács Róbert polgármester, €%b-b . 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, - - -
Agócs Zsolt, Gál Judit, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátra Ö~b"oY 1Imre, TfJ, e ~s, l:lőadó: 

V ar ga István ::r :zs o ;,12-(!!PtiG JX_~_-H--__, 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Bányai Tibor Péter hivatalos elfoglaltság 
dr. Fejér Tibor munkahelyi elfoglaltság 
Gazdag Ferenc hivatalos elfoglaltság 
Mácsik András munkahelyi elfoglaltság 
Patay-Papp Judit Vivien hivatalos elfoglaltság 
Somlyódy Csaba külföldön való tartózkodás tartózkodás 
Tubák István munkahelyi elfoglaltság 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Mozsár Ágnes 

jegyző 

aljegyző 

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

Dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Rappi Gabriella 
Korányiné Csősz Anna 
Szász József 
Sövegjártó Ferenc 

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

Katonáné Marton Terézia 

Dr. Szabados Ottó 
Pándiné Csernák Margit 
Fodor János 
Burány Sándor 
Almádi Krisztina 
Wygocki Richárdné 
Gergely Károlyné 
Kollátosz Jorgosz 
Petrovszka Viktóra 

a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály 
vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
országgyűlési képviselő 

nem képviselő bizottsági tag 
a Kőbányai Lengyel Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke 
a Kőbányai Ukrán Önkormányzat elnöke 
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Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Haintz Andrea 

Hancz Sándor 

Szabó László 
Lajtai Perenené 
Győrffy László 

Nagy István 
Dr. Gyetvai Tibor 
Ilyés Viktor 

Gardi József 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 
Némethné Lehoczki Klára 

Meghívottak: 
Dobrai Zsuzsanna 
Dr. Ács Viktória 
Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Korpai Anita 
Apagyi Krisztián 
Cserteg Imre 

Török Andrea 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Dr. Nagy Jolán 
Deézsi Tibor 
Pfeifer Istvánné 
Szarvasi Ákos 

Szabó Anna 
Kohut Miklósné 
Hodos F erencné 
Szöllősi Melinda 
Valkóné Tyukodi Mónika 
Király Boglárka 
Sáradiné Kálmán Judit 
Dr. Radnai Zoltán 
Veszprémi László 
Gúthyné Molnár Mária 

a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala vezetője 
a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi 
Hivatala Hivatal Népegészségügyi Intézet, tiszti főorvos 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezető j e 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője 
a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit 
Kft. igazgatója 
a Kocsis Sándor Sportközpont vezetője 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

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

személyi titkár 
jegyzői titkárságvezető 

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 Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Adóhatósági Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelési igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki igazgatója 
a 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 MÁV START Zrt. tervezési vezetője 
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Borbás Péter 

Bakos József 

Székely Zoltán 

Gergely Csaba 

Markovics Ádám 

Cserkúti Szabolcs 

a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ 
Zrt. villamos üzemigazgatója 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
főosztályvezetője 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
igazgatója 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
osztályvezető j e 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
szakreferense 
a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály vezetője 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

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

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete l O igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja el[37112016. (IX 17.)): 

l . Kovács Róbert polgármesterévösszegző beszámolója 

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

Elnök: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal jelen lévő munkatársait, 
valamint a kerület intézményeinek képviselőit, a meghívottakat és a lakosokat. 

Elmondja, hogy a kiosztott füzet a Képviselő-testület, a bizottságok, és a Polgármesteri 
Hivatal 2016. 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. 

l. napirendi pont: 
Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója 

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

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 intézményeit, hanem 
a következő évekre tervezett beruházásokat is végre tudja hajtani Kőbányán. 
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Zöldterületek gondozottsága, a köztisztaság 
Beszámol arról, hogy a bejelentések többsége a közterületek állapotával kapcsolatos. 
Elmondja, hogy hatalmas erőfeszítéseket tesz az Önkormányzat annak érdekében, hogy 
megszépítse a közterületeket, és amelyet megszépített, azokat fent tudja tartani, meg tudja 
őrizni abban az állapotában. Az Önkormányzat több eszközzel próbálja a kerületet virágba 
borítani. A Kőér utca villanyoszlopain második éve helyeznek el muskátlikat és a helyszínek 
körét folyamatosan bővítik. Az Újköztemető előtti körforgalmat idén új köntösbe öltöztették 
Nagyon büszke arra, hogy idén a Polgármesteri Hivatal ablakaiban is pompázott muskátli. 
Fontos akciónak tartja a Virágos Kőbánya mozgalmat, amelyet az Önkormányzat indított 
növények biztosításával. Az Önkormányzat ezzel segíti a zöldterületek gondozásában, 
megóvásában, szépítésében résztvevőket. Ebben az évben l O millió forint értékben adott az 
Önkormányzat az 1500 jelentkezőnek, társasháznak, magánszemélynek egynyári növényeket, 
cserjéket, palántákat, fűszernövényeket Ehhez a programhoz kapcsolódik a Tiszta udvar, 
rendes ház mozgalom is, amelynek díjazottjai idén is elismerésben részesültek. 

Tájékoztatást ad arról, hogy az Önkormányzat új kutyafuttatókat alakított ki a közterületeken. 
Igyekeznek minél nagyobb, jobban felszerelt, korszerűbb kutyafuttatók kialakításával 
megteremteni a szabályozás alapját. 

Beszámol arról, hogy a kerületben komoly gondot jelent az illegális hulladéklerakás. Kőbánya 
szinte vonzza az illegális hulladéklerakókat Jellemző, hogy így szabadulnak meg a 
furdőszobából kibontott csempéktől, egyéb építési hulladékoktól, hűtőszekrényektől, 
autógumiktól, valamint a számítástechnikai bontásból származó alkatrészektőL Az illegális 
szemét elszállítása évente 30-40 millió forint összegű költséget jelent az Önkormányzatnak. 
Kéri, hogy az illegális szemétlerakással kapcsolatban hívják a Kőbányai Közterületet
felügyelet munkatársait. Úgy gondolja, hogy nem minden esetben tudnak a közterület
felügyelők azonnal reagálni ezekre a bejelentésekre, de ha az esetek néhány százalékában 
sikerül a tettenérés, akkor kicsit előrébb lenne a kerület. 

Közlekedésfejlesztési kérdések 
Kiemeli, hogy rengeteg út felújítására került sor ebben az évben. Sokan kérdezik, hogy a 
Bányató utca vagy a Harmat utca felújításáramiért nem kerül sor. Elmondja, hogy ezeknek az 
utaknak a felújítása nem önkormányzati feladat. Beszámol arról, hogy ebben az évben az 
Önkormányzat megtöbbszörözte az erre a célra felhasznált összeget. Járdafelújításra pár évvel 
ezelőtt csak évi 10 millió forintot, az utóbbi két-három évben 30-30 millió forintot, idén pedig 
80 millió forintot költött az Önkormányzat. 

Intézményfelújítások 
Az Önkormányzat egyik leghasznosabb feladata az intézmények, óvodák, bölcsődék, iskolák, 
orvosi rendelők felújítása. Nem sorolja fel, hogy idén mely intézmények felújítására került 
sor, mivel a tájékoztató füzetben hosszabban is olvashatnak minderről, de kiemeli a Kada 
utcai Általános Iskola tetőfelújítását, a Kiskakas Óvoda külső szigetelését, valamint a Szent 
László Gimnázium műflives pályájának felújítását. 

Beszámol arról, hogy elkezdődött a Polgármesteri Hivatal belső tereinek a felújítása. A 
nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak, amelyeknek a felújítása kezdődött el. A 
következő évben a gépészeti megújítással, valamint a belső terek rendbetételével folytatódnak 
a munkálatok. 

4 



Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásállomány nagyon rossz állapotú. Ebben az évben 
két épület felújítása történt meg a Halom utcában, illetve a Hölgy utcában. 

Elmondja, hogy új bölcsőde és óvoda épült a Vaspálya utcában. Meglátása szerint ez az egyik 
legszebb bölcsőde-óvoda együttes Budapesten, vagy akár Magyarországon. 

Befejeződött az Újhegyi sétány felújítása, amely ma az egyik legszebb lakótelepi főutca a 
kerületben. A Fővárosi Önkormányzat Tér_Köz pályázatán elnyert támogatással és az 
Önkormányzat által biztosított önrésszel sikerült ezt a beruházást megvalósítani. Számos 
érdekes építészeti megoldás jelent meg, amely kihasználja a tér adottságait. Ilyen például a 
csúszda, a páragöm bök, a vízlépcső, valamint a pihenőszigetek Véleménye szerint igazi 
közösségi térré alakult ezáltal az Újhegyi sétány, amelyet az ott lakók már nagyon vártak. 
Beszámol arról, hogy az Önkormányzat szeretné a sétány további részeit is felújítani. Ezzel 
kapcsolatban lakossági fórumra is sor került, ahol bemutatták az elkészült terveket. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy hamarosan elkészül az Állomás utca- Halom utca sarkán az 
Önkormányzat új Ügyfélközpontja. Bízik benne, hogy 2017 januárjában meg tudja nyitni 
kapuit ez az épület, és méltó módon tudja majd kiszolgálni az ügyfeleket. 

Elkészült a kerületben az új Kormányablak is, amelyről dr. György István kormánymegbízott 
úgy nyilatkozott, hogy ez a legszebb Kormányablak Budapesten. Bízik benne, hogy az ezzel 
szemben lévő Tűzoltó laktanya is meg fog újulni, és akkor a Kápolna utca a város egyik szép 
főutcájává válhatna. 

Beszámol arról, hogy az Újhegyi sétányon található Közösségi Házban megnyílt az 
Önkormányzat új Ügyfélszolgálata, amely a hét három napján tart nyitva és várja az 
ügyfeleket, elsősorban az Újhegyen élőket. 

Szociális támogatások 
Tájékoztatást ad arról, hogy a kerületben egy olyan szélesspektrumú települési támogatási 
rendszer működik, amely számos olyan elemet tartalmaz, amely más Önkormányzatnál nincs. 
Ilyen például az egészségügyi támogatás, amelyet szemüveg, hallókészülék, járókeret vagy 
más egészségügyi eszköz, szolgáltatás vásárlására lehet felhasználni. Ilyen támogatás még az 
oltási támogatás vagy a nagycsaládos kártya is. Ezek mind azt mutatják, hogy a kerületben 
erős a szociális háló. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy ne csak azoknak nyújtson 
támogatást, akik korábban már részesültek benne, hanem másokhoz számára is elérhető 
legyen. 

Problémák 
Szeretne szólni egy-két problémáról. Az egyik ilyen a Liget téri "Szolgáltatóház", amely 
korábban tásasházként működött. Komoly egyeztetések folynak az épület felújításával és 
bontásával kapcsolatban. Sok ötlet érkezett már, de vizsgálni kell, hogy az adott terület 
környezetemilyen adottságokkal bír. 

Ilyen probléma még a Mázsa tér is. Itt van egy tó, amely egy épület kiásott alapja. Ez a terület 
ma már a környéken fejlesztő kínai beruházó tulajdonában van, tehát külön kezelendő a 
Mázsa tér többi részétől. Az Önkormányzat ezen a területen is szeretne fejlesztéseket 
megvalósítani. Budapestnek ezen a részén nincs 50 méteres uszoda, amelyre nagy szükség 
lenne. Ezt itt szeretnék megvalósítani. A következő évi országos költségvetés 500 millió 

5 



forintot tartalmaz a fejlesztés előkészítésére. Készült egy kormányelőterjesztés, amely ennek 
az összegnek a következő évi felszabadításáról és a fejlesztés előkészítéséről szól. 

Szólni szeretne még a Kőbánya-Kispest vasútállomás és a Kőbánya alsó vasútállomás kritikus 
helyzetéről. Úgy gondolja, hogy mind a két állomás méltatlan Kőbányához, de 
Magyaroroszághoz is. Készülnek a fejlesztési tervek és tudomása szerint 2018-2019 végére 
várható ennek a két állomásnak a felújítása. 

Beszámol arról, hogy nagyon szeretné, ha a Rákos patak mentén egy kerékpárút épülne, 
amely a XVII. kerülettől egészen a Dunáig, vagy jó esetben Gödöllőig tartana. A fővárosi 
szakasz fejlesztésére mindenképpen sor fog kerülni, a Kormány már jóváhagyott 2,3 milliárd 
forint összeget erre a fejlesztésre. Elmondja, hogy konzorciumi megállapodást kötött öt 
kerület, illetve a Főváros ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban. 

Sokan kérdezik, hogy a Csajkovszkij parkot miért nem teszi rendbe az Önkormányzat. 
Elmondja, hogy ez a park nem a kerületi önkormányzat tulajdonában van. Beszámol arról, 
hogy 2016. november 7-én általános vitán volt a Parlament előtt az az előterjesztés, amely a 
Csajkovszkij park Önkormányzatunknak való átadását tartalmazza. Sajnos nem tudja, hogy 
milyen döntés született ezzel kapcsolatban. 

Folyamatosan kérdezik az Egészségház felújításáról is. Ez sem önkormányzati feladat. Több 
egyeztetésen vannak túl. Szeretnék, ha az Egészségház új helyszínen kerülne megépítésre. 

Beszámol arról, hogy nagyon sok tény, elképzelés jelenik meg a Népliget fejlesztésével 
kapcsolatban. A Népliget Budapest legnagyobb parkja. Sportcélú fejlesztés csak a vasút 
melletti részén történne, ahol jelenleg a Ferencvárosi Torna Club és az Építők Sportegyesület 
működik. Szükség van a fejlesztésre, de nem lesz intenzív beépítés. 

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

2. napirendi pont: 
A lakosságot érintő ügyekben válaszadás a megjelent, felszólalási jegyet kitöltők részére 

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

Medák Veronika (1 . sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Beszámol arról, hogy a házuk előtt csinált egy kertet, ahonnan tizenöt konténer szemetet 
szállíttattak el. A mellettük lévő ház egy magánház, amelynek a kerítése ki fog dőlni, a 
zöldhulladékat az ő házuk elé fújja a szél. Felkereste a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t, de 
nem tesznek ez ellen semmit sem. 

2. Elmondja, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújította a házuk tűzfalát Jelezte feléjük, 
hogy a fal és a tető között van egy rés, de azt a választ kapta, hogy amíg nem ázik be a tető, 
addig nem kerül sor ennek a rendbetételére. 
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Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy a közterületek tisztántartásának megvannak a szabályai. 
Minden tulajdonos a saját háza előtt a járdától az úttestig köteles rendben tartani a 
közterületet Felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. témában illetékes munkatársát a kérdések 
megválaszo l ás ára. 

Pfeifer Istvánné: A közterület takarítása szempontjából elmondja, hogy magántulajdonosok 
tekintetében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem tud eljárni. Az önkormányzati ingatlanok 
esetében az ingatlanok előtti terület karbantartása, takarítása folyamatos. Az illegális 
szemétlerakás valóban sok problémát okoz a kerület életében. A Kőér utca 40. szám elől rövid 
időn belül másodszor szállították el a zöldhulladékot, illetve az egyéb hulladékokat. Nem 
könnyíti meg a helyzetüket az sem, hogy ebben az utcában megszűnt a szelektív 
hulladékgyűjtő. Ezen a területen időről időre folyamatosan megjelennek ezek a nem kívánatos 
hulladékok, amelyeknek az elszállításáról folyamatosan gondoskodnak. A második kérdésre 
válaszolva elmondja, hogy a műszaki Igazgatóasszonnyal egyeztetett és azt a tájékoztatást 
kapta, hogy a vizsgálatok alapján a tető jelenleg nem ázik, ezért még nincs olyan stádiumban, 
amely megkövetelné egy nagyobb beruházás végrehajtását. 

Zsólya Tibor (2. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy a Gutor téren 8 és 16 óra között gyakorlatilag lehetetlen parkolni a 
Richter Gedeon Nyrt. dolgozói miatt. A területet lakó-pihenő övezetté nyilvánították, de a 
KRESZ szabályainak betartásáért senki nem tesz semmit. 

Elnök: Sokak számára ismert a Richter Gedeon Nyrt. környezetének a helyzete. A fejlesztés 
során nem került sor telken belül parkolók kialakítására. Kéri a Kőbányai Közterület
felügyeletet, hogy sűrűbben legyenek jelen ezen a környéken. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
Önkormányzat számos fejlesztést igyekszik végrehajtani parkolás szempontjábóL Épültek 
parkolók az Újhegyi lakótelepen és a Gyakorló utcában, a következő fejlesztés pedig a 
Zágrábi utca - Balkán utca környékét fogja érinteni, ahol fizető-parkolóövezetet szeretne az 
Önkormányzat kialakítani. 

Vadász Mihály (3. sorszámú felszólalási jegy J: 
l. Az Egészségház nagyon rossz állapotban van, a csapok nem alkalmasak mosdásra, nincs 
egészségügyi papír, szappan, kéztörlő, melegvíz sem. 

2. A kerületben lévő körforgalmak nem alkalmasak nagyobb gépjárművel, busszal való 
közlekedésre, balesetveszélyesek 

3. Véleménye szerint felül kellene vizsgálni a Gyömrői út - Sibrik Milós út sarkán lévő 
nagyfeszültségű távvezeték alá épített bevásárlóközpont létfontosságát élet- és vagyonvédelmi 
szempontbóL 

4. A Bányató utca és a Gyömrői út felújítása szükségszerű lenne. 

5. Figyelemmel arra, hogy a Kőér utca repülőtéri menekitő út is egyben, szükséges lenne az 
azonos szintben lévő közúti-vasúti átjárót kétszintessé alakítani. 

6. A Pongrác út terhének a csökkentése szempontjából a Korponai utca Kolozsvári utcai 
végét át kellene vezetni az Albertirsai útra. 

Elnök: Felkéri dr. Radnai Pétert az első kérdés megválaszolására. 
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Dr. Radnai Péter: Elmondja, hogy valóban valós problémákat sorolt fel Vadász úr, de ahhoz, 
hogy a hiányolt eszközöket, felszereléseket biztosítani tudják, minden mosdóhoz biztonsági 
őrt kellene állítaniuk. Több probléma megoldásán is dolgozni fognak a jövőben. 

Elnök: A második kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kerületben lévő körforgalmak 
közlekedési szakemberek engedélye alapján épültek, tehát megfelelnek a szabványnak. A 
Kőér utca - Mádi utca - Gitár utca kereszteződésében lévő körforgalom a kerület legkisebb 
körforgalma, de ebben is elfér a busz. 
A harmadik kérdés kapcsán elmondja, hogy az nem önkormányzati hatáskörbe tartozik. 
Nyilván a magasfeszültségű kábelek föld alá fektetése a városban számos helyen jó lenne, de 
ennek érdekében az Önkormányzat nem tud mit tenni. 
Mivel még számosfelszólaló várakozik a 4-6. kérdésre Vadász úr írásbanfog választ kapni. 

Szelényi István (4. sorszámúfelszólalási jegy.) : 
l. A Kolozsvári utca 29-31. szám előtt nincs parkolási lehetőség. Ha valamilyen probléma 
történik, akkor a tűzoltó vagy a mentő sehol sem tud megállni. 

2. Érdeklődik, hogy megoldható-e a Kolozsvári utca 29-31. szám melletti park lekerítése? 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kolozsvári utca · ezen szakasza valóban kevésbé 
alkalmas arra, hogy itt szabályosan lehessen parkolni, hiszen az út nagyon keskeny. Kéri a 
Kőbányai Közterület-felügyeletet, hogy ezt a problémát rendszeresen kontrollálja. A 
probléma kialakulásában az is közrejátszik, hogy a lakók többsége még mindig nem használja 
a mélygarázst. 
A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez a park korábban azért került lekerítésre, 
mert az ott lévő bódéból fogyaszték közül sokan használták illemhelyként Időközben a bódé 
megszűnt, de a jelenség nem. Itt is kéri a Kőbányai Közterület-felügyelet intenzívebb 
ellenőrzését. 

Szelényi Istvánné (5. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Elmondja, hogy a Kolozsvári utcában a BKV-menetrend helytelenül van kitéve, a 
villamosok nem aszerint közlekednek. Örülne annak, ha minél több ellenőr lenne a 28 és a 
37 jelzésű villamosokon annak érdekében, hogy csökkenjen a hajléktalan személyek 
jelenléte. Beszámol arról, hogy a síneken lévő zöldhulladékat a BKV Zrt. nem gyűjti össze, 
csak az útra söpri. 

2. Érdeklődik, hogy a kerületben lesz-e Munkaügyi Központ? 

3. Véleménye szerint az önkormányzati lakásokban szigorítani kellene a kutyatartás 
szabályait. 

Elnök: A kőbányaiak nagyon sokat panaszkodnak a 28-as és a 37-es jelzésű villamosok, 
valamint a 9-es jelzésű busz helyzetére. Nagyon nehéz jóérzéssei felszállni ezekre a 
tömegközlekedési eszközökre nemcsak az utazóközönség, hanem a járművek tisztasága miatt 
is. Felkéri a BKV Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. témában illetékes 
munkatársát a kérdések megválaszolására. 

Borbás Péter: A menetrenddel és a jegyellenőri tevékenységgel kapcsolatban nem tud 
tájékoztatást adni, mivel a Budapesti Köztekedési Központ hatáskörébe tartoznak. 
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A járművek tisztaságával kapcsolatban elmondja, hogy vizestakarítás hetente egyszer 
történik. Ez bizonyos szakaszokon, vonalakon vagy időszakokban látszólag nem elegendő, de 
a kapacitásuk ennél többet nem bír. Jelenleg megújítás alatt van a takarítással kapcsolatos 
szerződésük, ezért megpróbálnak szigorúbb előírásokat tenni a külső vállalkozók felé. 

Elnök: Felkéri jegyző urat a zöldhulladékkal és az állattartással kapcsolatos kérdések 
megválaszolására. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a megállék takarítása a Budapesti 
Közlekedési Központ feladata. Valóban nem helyes megoldás az, ha a sínekről a járdára, vagy 
az útra söprik a zöldhulladékot. Beszámol arról, hogy számos esetben él az Önkormányzat 
jelzéssel a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felé a feladata ellátása tekintetében. A Fővárosi 
Önkormányzat Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötött szerződésében pontosan meg van 
határozva, hogy melyik utcákat, milyen gyakran, milyen módon kell takarítania. 
Beszámol arról, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartását kormányrendelet szabályozza. A 
Kőbányai Önkormányzatnak nincs lehetősége ettől eltérő szabályokat alkalmaznia, tehát nem 
lehet korlátozni azt, hogy egy ingatlanban ki hány állatot tart. Olyan általános szabályok 
vannak, amelyek az állat tartásához megfelelő tér nagyságát határozzák meg. Ha valaki azt 
tapasztalja, hogy az állattartás körülményei nem megfelelőek, akkor ezzel kapcsolatos 
bejelentést tehet a Polgármesteri Hivatal felé és az Állatvédelmi Hatóság ki fogja vizsgálni az 
esetet. Ha valamilyen indokolatlan zavarás történik az állattartás révén, akkor pedig 
birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére van lehetőség. 

Elnök: A kőbányai Munkaügyi Központ a XVL kerületben van, amely a X. , XVL és a XVII. 
kerületet látja el. Nincs tudomása arról, hogy a Kormányhivatal más helyszínre szeretné-e 
telepíteni ezt a Központot Felkéri dr. Horváth Tivadar hivatalvezető urat a kérdés 
megválaszolására. 

Dr. Horváth Tivadar: A munkaügyi központok ma a Kormányhivatalok Foglalkoztatási 
Osztályaként működnek. Budapesten hét ilyen osztály működik. Terveikben nem szerepel, 
hogy a X. kerületben önálló, külön Foglalkoztatási Osztály létesüljön. 

Monostori Csaba (6. sorszámúfelszólalásijegy): 
l . A Zsivaj utcai rendelő megközelítése a Harmat utca feló1 nem akadálymentesített. 

2. Az elhagyott ingatlanoknál, a hanyag területeknél áldatlan állapotok uralkodnak. A Gergely 
utca - Ihász utca sarkán, a V árohivatallal szemben lévő területen hónapokon keresztül nem 
kaszálják le a fuvet, nem foglalkoznak a területtel. 

Elnök: A Zsivaj utcai rendelő akadálymentesítésével kapcsolatban elmondja, hogy meg 
fogják vizsgá/ni a problémái. 
A második kérdéssel kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy az elhagyott, hanyag 
ingatlanok többségénél a tulajdonost nem lehet elérni, végelszámolás, felszámolás folyik. 
Ezekben az esetekben az Önkormányzat végzi el a szükséges feladatokat. 

Kovács Tibor (7. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. A Farkasalma utca l-ll. és a Noszlopy utca 64-68. szám alatti lakók nevében szeretne 
hozzászólni. Elmondja, hogy ezen a területen a csapadékvíz elvezetése nincs műszakilag 
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megoldva. A talajszerkezet az idő során megváltozott, nem tűnik el a víz, a talaj fokozatosan 
tömörül, az út 30méteres szakaszon megsüllyedt és a házak is kezdenek süllyedni. 

2. Beszámol arról, hogy 6-8 évvel ezelőtt kezdték el ezen a területen a parkolók kialakítását, 
de a beruházás abbamaradt. Szeretnék, ha a parkolási helyzet megoldódna a környékükön. 

Elnök: Felkéri Szarvasi Ákost, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városüzemeltetési igazgatóját 
a kérdések megválaszolására. 

Szarvasi Ákos: Beszámol arról, hogy ezt a problémát már a területi képviselővel többször 
megvizsgálták. A következő év első felében a tervezés megkezdődik és úgy gondolja, hogy a 
felszólalásban jelzett problémát komplexerr kezelve - tehát mind a csapadékvíz elvezetést, 
mind a parkolást-2018-ban meg fogják tudni oldani. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az erre a célra felhasználható költségvetési forrás 
véges. A következő évben a Zágrábi út környékének fejlesztésével kell foglalkoznia az 
Önkormányzatnak, ezért a Farkasalma utca és a Noszlopy utca felújítási munkálatait csak 
2018-ban tudják végrehajtani. 

Mester Dániel (8. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy a Bihari utca 3. szám előtt lehetetlen a parkolás. Érdeklődik, hogy 
mikor kerül bevezetésre a fizető-parkolóövezet ezen a területen? Kérdezi, hogy amíg ez nem 
kerül bevezetésre, megoldható-e, hogy a közterület-felügyelet sűrűbben járőrözzön a 
területen? 

Elnök: Felkéri Szabó Lászlót, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját a kérdés 
megválaszolására. 

Szabó László: A tervezés 2016. szeptember végén kezdődött el. A vállalkozónak 2017. 
február 28-ig kell engedélyes tervdokumentációt leadnia. Ezután következik egy 
közbeszerzési eljárás és becslései szerint 2017. május-június környékén el tud indulni a 
fizető-parkolóövezet kialakítása. 

Kobzi Vilmosné (9. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról idó'közben távozott, ezért a felszólalási jegyen jelzett problémákra 
(hulladékkezelés, károsadott fák rendbehozása, italozás a buszmegállónál) írásban fog 
választ kapni. 

Schenk István (10. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Köszönetet mond az Ónodi utca környékén történt pozitív közlekedési változásokért. 

2. Beszámol arról, hogy az Előd utcában hárman is jelentkeztek a Virágos Kőbánya 
mozgalomra, amelyből adódóan megnövekedett az utcában a zöldhulladék mennyisége. 
Ezeket bezsákolták, kitették az utcára, de nem kerültek elszállításra, mivel nem 
zöldzsákokban voltak. Ez a kupac vonzza az egyéb hulladékat is, ezért kéri, hogy valahogy 
oldják meg a problémát. 
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Elnök: Felkéri Hancz Sándort, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjét a kérdés megválaszolására. 

Hancz Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy valóban nem mindegy, hogy a zöldhulladéket 
milyen zsákban rakják ki a lakók az utcára. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapjáról 
informálódni lehet, hogy melyek azok az elosztóhelyek, ahol meg lehet vásárolni az általuk 
értékesített zsákokat Ezekhez a zsákokhoz az Önkormányzat Ügyfélszolgálati irodáján is 
hozzá lehet jutni ingyen - normál telkek esetén 5 darabot, saroktelkek esetén 8 darabot tudnak 
biztosítani. Beszámol arról, hogy a 20 ll. évben 8 OOO darab, idén már 16 OOO darab zsákot 
vásárolt a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. erre a célra és csak az ezekben a 
zsákokban kihelyezett zöldhulladéket szállítják el. Ezenkívül van két teherautójuk, amellyel 
szinte folyamatosan az illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítását végzik. 

Oskó Dezsőné (ll. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Érdeklődik, hogy a Körösi Csoma Sándor út páratlan oldalán is tervezik-e a térfigyelő
kamerarendszer kiépítését az ott élők biztonsága érdekében? 

Elnök: Igen. Lezárult a kőbányai közterületi térfigyelő-kamerarendszer fejlesztésének első 
szakasza. Az Önkormányzat új közbeszerzési eljárást írt ki, amely az eddigi kamerák részbeni 
áthelyezését, a kamerák működőképességének a biztosítását, karbantartását, valamint harminc 
új karnera elhelyezését tartalmazza. A következő fejlesztési időszakban a Körösi Csoma 
Sándor út páratlan oldalán is meg fognak jelenni a térfigyelőkamerák. 

Rostás Teréz (12. sorszámúfelszólalási jegy): 
l. Beszámol arról, hogy korábban utáfinanszírozást kértek a ház felújítására, mivel teljesen 
felújították a ház homlokzatát, de nem kapták meg. Érdeklődik, hogy következő évben, ha 
nyújtanak be pályázatot, akkor kapnak-e pénzt a házon belüli kőműves munkálatokra, 
valamint a tetőfelújításra? 

2. A mellettük lévő házból folyamatosan raknak ki illegálisan műszaki cikkeket. Kéri, hogy az 
Önkormányzat tegyen valamit ennek megszüntetése érdekében. 

3. Kóöányán a vasútállomások nagyon rossz állapotban vannak. Véleménye szerint 
Kóöánya felsőn a peront l O centiméterrel meg lehetne emelni a balesetek elkerülése miatt. 

4. Jelzi, hogy a házuk előtt van egy akácfa, amely szerinte balesetveszélyes, kéri ennek 
vizsgálatát. 

Elnök: A Liget tér 31. szám előtt lévő akácfával kapcsolatban jelzett problémát az illetékes 
Osztály megvizsgálja. 
Az illegális szemétlerakással kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat csak 
magánszemélyekkel szemben tud eljárni, ezért kéri, hogy ha valaki azt tapasztalja, hogy a 
környezetében valaki illegálisan rak le szemetet, akkor azt jelezze azt a Kőbányai Közterület
felügyelet felé. Felkéri Radványi Gábor alpolgármester urat az első kérdés megválaszolására. 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat minden évben 
meghirdeti a helyi védettség alatt álló épületek felújításáról szóló pályázatot, de tudomása 
szerint a Liget utca 31. szám alatti ház tavaly és idén sem nyújtott be pályázatot 

ll 



Elnök: A felhívás megjelenik a Kőbányai Hírekben, valamint az Önkormányzat honlapján is. 
(Veszprémi László a MA V Zrt. területi igazgatója a 15. felszólalás i jegyet leadónak adott 
válaszában jelzi, hogy írásban fog válaszolni Polgármester úrnak a Kőbányát érintő komplex 
felújítási program tartalmazza-e a peronok emelését, vagy az európai szabványnak való 
megfelelését.) 

Gergő Mónika (13. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy a házuk előtt lehetetlen parkolni, mivel a BÁRKA Kőbányai 
Családsegítő Szolgálat munkatársai, illetve a piacra érkezők itt parkolnak 

Elnök: Elmondja, hogy Kis-Sibrik lakótelepen való parkolás hosszú ideje nehézkes. Kéri a 
Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársait, hogy sűrűbben ellenőrizzék ezt a területet. 

Takács Éva (14. sorszámúfelszólalási jegy): 
l. A Vasláb utcai lakók nevében szeretné, ha lenne az utcában közvilágítás, mivel több 
betörés is történt már ennek hiánya miatt. 

2. A Pongrác úton Kőbánya alsótól a Horog utcáig gyönyörűek a fák, de teljesen eltakarják a 
közvilágítást 

3. A Pongrác telep i kutyafuttatónál is szeretnék, ha lenne közvilágí tás. 

4. Jelzi, hogy a Vasláb utcán a járművek nagyon kimélyítették az utat, ezért eső esetén a 
gyalogos közlekedés elég nehéz az autók miatt. 

Elnök: Rögzíti a közvilágítással kapcsolatos kérdéseket. Elmondja, hogy az Önkormányzat 
folyamatosan fejleszti a közvilágítást a kerületben annak ellenére, hogy nem tartozik a feladati 
közé. Beszámol arról, hogy a Pongrác úton vannak olyan pontok, ahol zárt úthatároló elemek 
kerületek kiépítésre pont az elmondott problémák miatt. 
A Pongrác út nem régen lett felújítva, de a kamionforgalom miatt folyamatosan romlik az 
állapota. Jelezifogja a Fővárosi Önkormányzat felé. 

Benkő Attiláné (15. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Beszámol arról, hogy a Sibrik Miklós lakótelepen üzemel egy parkoló, amely nagyon rossz 
állapotban van. 

2. A Maglódi út- Sörgyár utcai szakaszon a járda állapota nagyon rossz, érdeklődik, hogy 
mikor kerül felújításra? 

3. A Sibrik Miklós páratlan oldalán a KŐKERT Kó'bányai Non-profit Közhasznú Kft., míg a 
páratlan oldalon a lakók nyírják a füvet. Érdeklődik, hogy miért? 

4. Kőbánya-Kispest vasútállomás állapota nagyon rossz, a lépcsők balesetveszélyesek 
V él eménye szerint folyamatosan karban kellett volna tartani. 

Elnök: Tájlékoztatásul elmondja, hogy Kőbánya járdahálózata nagyon nagy, ezért a 
felújítások során a kihasználtságot veszik figyelembe szempontként A balesetveszélyes 
helyzetekjavítását minden esetben el szokták végezni abejelentések alapján. 
A Sibrik Miklós lakótelepen lévő parkolóval kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat 
a 2000-es évek elején eladta. A cég ellen jelenleg felszámolás folyik és árverezik a telket. Az 
Önkormányzat is szeretne licitálni erre a területre, 40 millió forintot szán rá. 

12 



Jelzi, hogy arra a kérdésre, hogy a Sibrik Miklós út páratlan oldalán miért a KŐKERT 
Kóöányai Non-profit Közhasznú Kft. végzi el afűnyírt, írásbanfog választ kapni. 
Kéri Veszprémi Lászlót a MÁV Zrt. területi igazgatóját, adjon tájékoztatást Kőbánya-Kispest 
vasútállomás felújításával kapcsolatban, valamint a korábban elhangzott Kőbánya felsőt 
érintő peronemeléssei kapcsolatban is. 

Veszprémi László: Megérti és egyetért a lakosság problémáival. Beszámol arról, hogy ebben 
a hónapban fogják aláírni a tervezői szerződést annak érdekében, hogy ennek a három nagy 
utasforgalmú megállóhelynek a komplex korszerűsítése elinduljon. A tervek szerint 2018 
második felében készülnek el a beruházássaL Kőbánya-Kispest vasútállomáson megindult egy 
átmeneti állapot stabilizáló program, amely várhatóan 2017 februárjában fog befejeződni. 
Ennek keretében a tetőszigetelést, valamint a jelenlegi lépcsőkarokat a korszerűsítésig olyan 
állapotba fogják hozni, hogy a mozgólépcsőket is igénybe lehessen venni. 
Jelzi, hogy írásban fog válaszolni Polgármester úr részére arra, hogy a komplex felújítási 
program tartalmazza-e a peronok emelését, vagy az európai szabványnak való megfelelését. 

Bíró Gergő Csaba (16. sorszámúfelszólalásijegy) : 
A közmeghallgatásról idó'közben távozott, ezért a felszólalási jegyen jelzett problémára 
(közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdése: a 37-es villamos Pongrác úti megállótól a 
lakótelepre nincs zebra) írásbanfog választ kapni. 

Simrik Antalné (J 7. sorszámú felszólalás i jegy): 
l. Beszámol arról, hogy a MÁV-telepen sajnos hetekig nem jár a posta és nem kapják meg 
a leveleiket. 

2. Jelzi, hogy a hajléktalanok beköltöztek a MÁV olajszertárába. Megszaporodtak a 
betörések, a köztisztaság rossz állapotban van. 

3. Elmondja, hogy nagy esőzések eset én elönti a kertjeiket a víz, mivel a Keresztúri út 
mellett nincs vízelvezető árok, amely elnyelnéa vizet. 

Elnök: A Fővárosi Önkormányzatfeléjelezni fogja, hogy a Keresztúri út mellett hiányzik a 
víze_lvezető árok, a Magyar Posta felé, hogy gond mutatkozik a szolgáltatás tekintetében és a 
MA V Z rt.-t kérni fogja, hogy oldja meg a jelzett problémái. 

Bánlaki Lászlóné (J 8. sorszámúfelszólalási jegy): 
Jelzi, hogy a MÁV-telepen az utcák járhatatlanok, eső eselén nagy a sár, nem lehet bejutni 
a lakásokba. 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a terület a MÁV Zrt. tulajdonában van. Jelezni 
fogjafeléjük a problémái. 

Joó Miklós (19. sorszámúfelszólalásijegy): 
Közös képviselőként szólal fel, a tulajdonosok jelezték felé, hogy a Farkasalma utca 1-4., 8-
ll. és a Noszlopy utca 64-68. szám alatt lévő ingatlan belső udvarán korábban tervezve volt 
parkoló kiépítése, de a beruházás nem valósult meg. A lakók a parkoló tervezett helyére 
parkolnak és a Közterület-felügyelet felszólításokat hagy a tulajdonosok részére, valamint 
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büntetést is szabott már ki. Kéri, hogy amíg nem oldódik meg ez a helyzet, addig ne 
szankcionáljon a Közterület-felügyelet 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Farkasalma utca környékén is terveznek parkolók 
kialakítását. Tudomása szerint büntetés nem történt a területen, csak figyelmeztetés. 

Horányi Tibor (20. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Érdeklődik, hogy tervezik-e egy lakossági testület bevonását a döntések előkészítésébe? 

2. Milyen környezetvédelmi intézkedések várhatók 2017-ben? Jó ötletnek tartaná egy 
közösségi komposztáló létrehozását. 

3. Miért tűntek el a padok a sétáló utcáról? 

Elnök: Beszámol arról, hogy számos területen vonta be az Önkormányzat a lakosságot is az 
előkészítés folyamatába. Javaslatokat kért be a Sportliget szabályozási tervéhez, az iskolai, 
óvodai közétkeztetéssei kapcsolatban, az Újhegyi sétány felújításával kapcsolatban, az 
egészségügy helyzetével kapcsolatban, valamint az ifjúsági koncepcióval kapcsolatban. Egyre 
többen kapcsolódnak be ebbe a programba. 
Elmondja, hogy közösségi komposztáló létrehozásán még nem gondolkozott az 
Önkormányzat, de számításokat végzett azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerülne egy 
önkormányzati komposztáló létrehozása és üzemeltetése. A terv megvalósításáig még nem 
jutottak el, de szívesen fogad bármilyenjavaslatot a környezetvédelemmel kapcsolatban. 
A harmadik kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a kőbányai sétáló utcán lévő padok 
jelentős részét elfoglalták olyan emberek, akik a közterületi jelenlétüket nem a közösségi 
együttélés szabályai szerint élték. Tudni kell, hogy ezt a fajta magatartást nagyon nehéz 
szankcionálni, kevés eszköz áll erre rendelkezésre. A padok vissza fognak kerülni a sétáló 
utcára, az új padok beszerzése lezárult. 

Bánó Soma (21. sorszámúfelszólalásijegy): 
J. A Pongrác út 9. menti két társasház között 2014-ig volt kövezett útburkolat, de a Kis
Pongrác projekt miatt felszedésre került, és csak a földes út maradt. A lakótelepi kertészeti 
fórumon elhangzott, hogy a KŐKERT Kóöányai Non-proflt Közhasznú Kft.-nek vannak 
maradék anyagai, amellyel meg lehetne oldani a problémát. Ezzel kapcsolatban kérték, 
hogy írjanak egy levelet. A levelet el is küldték a Kóöányai Vagyonkezelő Zrt. részére, de 
még nem történt semmilyen változás 

2. A Salgótarjáni utca 49. szám alatt lévő társasház előtt a beton virágállványokat nem 
használják, az arra járók szemetet dobálnak bele. 

3. A Kis-Pongrác projekt őszi kertészeti utókövető bejárása milyen eredménnyel járt? Erre 
írásban is szeretne választ kapni. 

4. A Pongrác út 9. szám alatt lévő társasház tetejére az Önkormányzat wifi átjátszóállomást 
létesített tudomása szerint közterületi wiji-szolgáltatás céljábóL Érdeklődik, hogy ez mikor 
valósul meg? 

5. Érdeklődik, hogy a Salgótarjáni utcai télfigyelő kamerák látják-e az autóval érkező 
illegális szemétlerakók rendszámát? 

6. A Salgótarjáni utca Pongrác úti végére a villamosmegálló miatt szeretnék, ha zebra 
létesülne. 
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Elnök: Elmondja, hogy a felsorolt kérdések helyszíni bejárást igényelnek, ezért kéri, hogy 
egyeztessenek időpontot ezzel kapcsolatban. 

Gellért Istvánné (22. sorszámúfelszólalásijegy): 
A közmeghallgatásról idó'közben távozott, ezért a felszólalási jegyen jelzett problémára 
(tér igyelő kamera elhelyezését kéri a Cserkesz utca 16. számhoz) írásban fog választ kapni. 

Palotai Lászlóné (23. sorszámúfelszólalásijegy): 
Beszámol arról, hogy a társasházaknál nagyon sok lakáscsere és felújítás történik. A lakók a 
hulladékokat, a bútorokat aszeméttároló mellé helyezik. A közös képviselő semmit nem tesz 
ez ellen. Érdeklődik, hogy ki ellenőrzi az önkormányzati lakások bérlőit? Tudomása szerint 
két állatot lehet tartani a lakásban, de tud olyan önkormányzati lakást bérlőről, aki több állatot 
is tart a lakásban. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Hatház utca páratlan oldala egy speciális helyzetben lévő 
lakóterület, mivel itt nincs közterület Arra, hogy az ott élő emberek hova rakják a szemetet az 
Önkormányzatnak ráhatása nincs. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy ma már nem korlátozza rendelet az állattartást oly módon, 

mint korábban. Jegyző úr egy korábbi hozzászólásában jelezte, hogy ha probléma van az 
állattartással kapcsolatban, akkor mi mindent lehet megtenni. 

Oláh István (24. sorszámúfelszólalásijegy): 
l. Úgy tudja, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer már kiépülésre került, 
de van olyan ismerőse, aki többszöri igénylés ellenére sem kapta meg ezt a szolgáltatást. 

2. Véleménye szerint számos problémát megoldhatna az, ha az önkormányzatok 
együttműködést kötnének Aktuális probléma a repülőtéri zajterhelés, valamint a Rákos patak 
helyzete is. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer valóban 
kiépült a fővárosban. Abban az esetben, ha valamelyik háztartás nem kapta meg a szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket, akkor jelezni kell a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felé. Ha 
ennek ellenére sem oldódik meg a probléma, akkor a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz 
lehet fordulni. 
A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy több kerülettel is van együttműködési 
megállapodása a kerületnek Az egyik legmarkánsabb együttműködés a Rákos pataknál 
alakult ki, hiszen több kerülettel együttműködve működtetünk egy olyan őrszolgálatot, amely 
figyel a területre. A repülőtéri zajterheléssei kapcsolatban is folyamatosak az egyeztetések, a 
zajbizottságban való részvétel. 

Dr. Hajdú Mihály (25. sorszámúfelszólalásijegy): 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a kerület 
hogyan tudna az J. számú Földhivataltól átkerülni a 2. számú Földhivatalhoz. A 
szomszédos kerületek mind a 2. számú Földhivatalhoz tartoznak, csak Kőbánya nem. A 
kérdésre írásban is kér választ. 
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Elnök: Az elmúlt időszak teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy az l . számú Földhivataltól a 
Bosnyák téri Földhivatalhoz kerül át a kerület kiszolgálásának ellátása. Ennek jelenleg egy 
informatikai fejlesztés az akadálya, amelyre 2017-ben fog sor kerülni. 

Vajda Andrea (26. sorszámúfelszólalásijegy): 
Jelzi, hogy a területen hetekig nem jár a posta. Az Egyesület, amelyben dolgozik már több 
levelet is írt feléjük, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé is, de nem történt 
változás. Véleménye szerint az a probléma, hogy nagyon sok az adminisztrációs munka és 
hoztak egy olyan szabályt, hogy a postások nem túlórázhatnak, mivel a Magyar Posta nem 
tudja ezt kifizetni számukra. 

Elnök: Jeleznifogja a Magyar Postafelé az elhangzott problémát. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők közreműködését, és a közmeghallgatást 20 10 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 névszerinti szavazásról készültjegyzőkönyv 

./ a leadott felszólalásijegyek (1-26. sorszárnmal) 
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dr. Lukács János 

dr. Printz János 
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Szabó László 

Deézsi Tibor 
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Szabó Anna 
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dr. Széll Richárd 
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
György István 

Szabóné Gerzson Sarolta 
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MÁVZrt. 
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l. sorszámú 
KŐBÁNYA 
AZ ELó VÁ ROS 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

Név: .. . .. tJW. .. f7 .' . ~ .. .... V .. ~.~. 9 .. ~.1 ... ~~ .. 9. ... ......... ....... .. .......... ........ (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: . . l~ .Q.~ ........ ~~. ?.v ... 0 .· .... J .. ~./. JJ. .. ./. .. ":-!.~ ... ... ...... ........ (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: / ,. 

i' 1 l 

.......... ll.~ ';P-Y.!~-~ .~uP .. : ....... ~:<:-:~.~-· k .b. .. -r- ... t~ :':':1-A -''""·o. l .. ~~.,. u~ 
.- \ r 1 

.. ... ~ .~f'!?.~ .. ... c!::?-:-: ..... ~.~ .. .'~ .. .. ...... .. .. ... ....... .. ........................ .......... .. . 

·· ·· ········ ·········· ···· ······· ······ ················· ··········· ··· ······· ··· ····· ··· ·········· ··· ··· ······················· ··· 

··· ····· ············· ········ ·· ··········· ······· ··········· ·········· ······ ········ ··········· ······ ··· ·· ·· ············ ··· ····· ·· 

························· ········· ·· ··· ············· ······· ···· ········ ········ ···· ········· ······· ······ ············ ···· ·· ······· 

2. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 
KŐBÁNYA 
.AZ ELO V ÁROS 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 
í 

Név: ... ~.5.0 .l . Yf-:\ ..... TJ.~ .Q .1~ ............................ ... ............... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: .1.J. Q.'~ ... 6 .0 . T.Q .. K ..... ~ff: .R .......... &.! .. ....... .. ................. (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

... 61"" .t.~< .r: ...... +.e '~:. .... ... e: .C. .... kó. t r~ . j e'U. e I .... f~. v.: .k.. ~/t;;,\ t ..... . g. .u. V! .r/o i1_ 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



3. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY > KŐBÁNYA AZII..ÖVÁ~ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

lk l .• ' l 
Név: . . C!.cl. ?!.~ ~ . f:(( /1. q, 0>. .............................................. ................. (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: 1.1.9-[.l!l?: .. /f.Q.t:i?. ~/. : .G..' . J ... Ú.f. ... ?.J..:!?!.: .. f.-lh.~ . /-:~.~-: .1.: .... (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 

A i i . M ~ 'f f • .L .fl , ~ , fV~(4·t tY- < Ff- C-:;c..~...._ 
····································································· ····· ·································· ······················ 

········ ··· ······ ·············································· ······ ···· ·················································· ······· 

~- :-.. ®.if?~~ .l:c-. <?: /?.C:t ... ~-~~.:::~~ ... ~~~ ~ .(~1-4 ... ~ ..... ~ .. ~r .. ~ ... ~~~~~?..~ ."::-~ .. C:~~ . : .. :f!~/1 • 
-~-~.'::: .. ~ .. c:~ ... ?~r..~~ ---~~-=:.~.~~~-~~~ ... ::~~~~~.:~:~.~ .... ~~f.~:~~-0, .. ~-r?:::~ .. :-::::::dh~ 

- . l ' ' l c,.. l . ' 

. ~:::::: .. ':'>!-:.~ . J?.:P.~ ... ~~~ .... ~.u:J~P.~~- / ···t-:~~~- -~ ·)·~~1.~1 ... (. ? . ~ .~ -:: .. !:~ .~-~-~ - <~J .. t:~·; 
'\A~~ 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendel~ezésére. 

l ( l 

~ 



Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Budapest, X. ker., Szent László tér 29. 
2016. november 17.-ei közmeghallgatás r-c... 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Grémium! 

Alulírott Vadász Mihály kőbányai lakosként ezúton az alábbi 

terjesztem elő: 

é s z r e v é t e l t, egyben 
indítványt 

l. Mindenekelőtt elismerésem az eddig elért eredményekhez, sikerekhez, de: nem tapasztalható 
eredmény, hatékony lobbizás, pályázás az alábbi esetekben: 

2.1. Bányató utca felettébb szükségszerű felújítása, felújíttatása /85-ös busz által járt szakaszal 

2.2. Gyömrői út felettébb szükségszerű felújítása, felújíttatása /Liget tér - Sibrik Miklós út közötti 
szakasza/, figyelemmel arra is, hogy repülőtéri menekítő út is egyben. 

2.3. Kőér utcai azonos szintbeni közúti-vasúti átjáró kétszintessé átalakítása /Figyelemmel arra is, hogy 
repülőtéri mer.eldtő út is egyben/ 

2.4. Korponai utca - Kolozsvári utcai végének átvezetése az Albertirsai útba /Pongrácz út terhének 
csökkentésére/ 

Indítványozom a Tisztelt Polgármester Úrnak, a Tisztelt Grémiumnak a fentebbi problémás 
esetek megoldását, illetve hatáskör-, illetékesség irányában a hatékony lobbizást, pályázást, 
pályáztatást! 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, illetve a feladatkör illetékesét, hogy a már korábban is 
szóvátett, felemlített fenti esetekben eddig tett érdemi intézkedéséli/ről beszámolni/tájékoztatni a 
közmeghallgatásorr szíveskedjen! 

Budapest, 2016. november ll. 

Tisztelettel: 

' 
....... (L(~ -~ ..... ······· ··· 

Vadász Mihály 
kőbányai lakos 

.140S .?>p, K..5-~.r i ~J::> v~ r c..~ <-.:> 0->' c:) ( 7 3 -f>1. G. ele 
,.(.ü_ A, 



4. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

; 

N év: . 0. /.:.f..?. .f.. )/~.J ..... ( .. ~. [ .Y.. !t. :.1. ~. . ....................................... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: .. . 14.0 .4-. Q.?; ~.:l/-1 :/?:-;) ..... tA .f..9.. ~ .... ?.-.~.~~J ......................... (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 1 tr . l l ,. 

H A 1~ E: LoT ti r t+- (Z l·· LJ LA'~ GA tA '2 SB ·ru L ll i!{ LLA S ................................................................ r ............................................................... . 
. H A.~~ ... ~. r:-.. ~ .. ~ ... T. T.( ... f .0 .. F .1.? ........................................................................ . 

·································································································································· 

·································································································································· 

·································································································································· 

5. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

, o r;;y z. ~:_ {_ Ci}J'--1 l l ST L) A 1Jv' fL)~ l " Nev ... ";" .. ~ .................................................................. . ....................... (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: .!?.Q. ~.Q.:?.;?. Y Ö.1. {~ •• \ •••• k\ .T.~.-4 ...... ~ . ~ .. ~ .. ~ .1 .. ..................... (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

.J3. .. ~.~ ... l ... A ... ~ .r?..~. 0. .. ~ .. ~.T. .... t: .. t! .v.~~ .. ~ . ~.~ . ~ .. ~.l.~.9 .. ~.f.q.<Y.r ............. . 

. . A. ..... ~. V T~ .. 8: .. T . A .. ~ .T .. 8 .. i . S. ... .. ~ .!.': . ~!A.~ .~. Q . ~.~ .~. t:! .. .............................. . 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



6. sorszámú 
KŐBÁNYA 
A Z I!L.O VÁRO S 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

u . ·~ 

Név: ...... .f.J. Q. N. Q .~.1QP.-J .... l~ .fhJ. 8 .................................... (nyomtatott betűkkel) 
".. . () (\ . L {/ r-V; 

Lakcím: . -~i~-~~- .. j ...... Ú\ .. ..... :> .. .' .............. ... ... ....................... (nyomtatott betükkel) 

Kérdés: li ( 

: 't: ·· ·kf.i..~-(1- · iff}~---~r/!i;I1{f.f-~tt;!! . ·· ····· · ·········· 
~ ..... .... l. .... ,.d·ir·~s·· it~ ·;;J/···/~······;~1~~J···dld~M···· · ······· 
..... .... L!f.~:JÍ(;·····~····· · ··· · ·· · ·· · ............... ·· ~ ·" ·· ................................... ~- -······ 
.... ... ............. .. ......... .{) ............. ............. .................................................................... . 

···· ················ ······· ········ ················ ······· ··· ·· ·················· ······ ························ ······· ·· ·········· 

7. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 
KŐBÁNYA 
... z !L.O VÁROS 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

Név: .... . ~Ál:). .~. P.~ ......................................... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: . /': . .\. .9 .? ..... ... ~~)~ .... S?.:-: .. ~1 . ~.!t. (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

A .. 0~~\?~.'s ... ~~ ... ~ .... v@.~~~ .. ~ .. ~%~··'-9/.\~~ ....... . 
.. q~~ .. ~.o.. .... A .... \\o.~.~~~ ... Y.\~ . .. . . ~. : . . P:. ~ .. ?.:. 4 . 

. Jé ~ , , , ~MM . 8 ... 9 .. ~.Q l . .\ .\ . ~ . g~ .~ ...... 9~ .. . . ·':\ ~ . ~ .... ~ .. ~.~ ·'· .~.??. . ~~.~~~~~ ..... ........ .. .... ~ ... ... ' ... . 
~Qto~~ ~~l~ .... ... .... ........... ....... ....... ... ... :~···· ·· ···· ·· ·· · ······· · ······ ~ ············ · ············· · ························· 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



8. sorszám ú 
KŐBÁNYA 
AZ 11..0 VÁROS 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

Név: d.~~.r:-~. ::-~P~~~~~........................................................... (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: :(~~.7:: ~~~~-r.:. ~!~~~1 . :.r:1-?:~ .~"/;P. ..... ~/~-?: , ................. (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 

?A' #t k.'.oL.A.::S 
········ ··· ··· ········ ··············································································· ·· ····· ··················· ··· 

9. 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 
KŐBÁNYA 
A.Z ÉLOVA~S 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

' ~ 

Név: . . ... J~ 0.15.-z .\. ...... V. t l...H O~. N .t; ............................ .................... . (nyomtatott betűkkel) 
.........___ 

Lakcím: ... A~ .9..~. : .... l\'?~~·+ .h/ .. t1. . . /~ . : . .i./.! .. •.. /.'3 ...... ............... (nyomtatott betűkkel) 
r 

Kérdés: 
\ 

...... ,~ . ~J ···~q(R.~~! ....................... ......... .... . : ...................... .... ......... .... . 

... ... t ·., .... "J??.~.'\9. ck1f .... ~ ..... :re~ .. 4~~;,v:P.i ......................... ........... . 

....... ~ :.; ..... ~ .~.~.'? ... ~ .... ~:~~~ . ~:1.-~c.:f. . :: ........... ..................... ...... ..... . 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



Tisztelt Polgármester Úr, Tiszte t képviselő testüle+' 

' 
3 k-w\~J"'~~"'"' ~ ~)tor~ \AP L--~. 
1./ A háztartásokban keletkezett újrahasznositható hulladékoknak /üveg, papír. rnüanyag/ 

eddig nagy gyűjtőkonténerek voltak kihelyezve. Ezeket az elmult időszakokban eltávolíttatták. 

1-lelyette a házakat kötelezték, hogy a lépcsőházakban tegyenek ki kukákat, a papír és a 

'llű~nyag gyűjtésére. Ezek után a házba bejövőke a kukából kilógó müanyag flakonok 

fogadják, sor a kuka mellett van elhelyezve Egy 44 lakásos lépcsőházban nagyon sok 

keletkezik fő eg nyári időszakokban A papírnál SPI'll jobb a helyzet 
A háztartá"'okban felgyű eMlő üvegek elhelyezAsl>rA nincs lehetőség. Ezek után az üvegeket 

a házban P.vő t.rommunális hulladAk gyüjtőbe vagyunk kénytelenek ledobni. 

iut8n megtcnultuk, hogy a hulladéket sze ektive gyüj sük, visszakényszerítenek bennünket a 

környezet szennyezésre! 
udapestet járva sok helyen látok szPielrtiv ilu qrfé"' gyűjtő konténert, 1 Vár alatt a O km 

kőnél, tereken, forgalmas utcákon, a Parlament körny · kén stb 

Ezek után megkérdezem, hogy egy 17000 lakcsu lakótelepen "1iért nincs erre lehetőség? 

Kérem és javaslom hogy a lakótelep p;!lr helyion t--olye"":tessenek el újra hullAdék gyűjtőkAt 

Kiemelten javaslom a Harmat u. 188 rnellett .8 SPAP bolt mögött az elvitt konténerek 

visszahelyezését 

2./ A z elrn J It időszak néhány nagy viharában sok fa k~rosodást sze n vedett, jav<'lslorn ezek 

felmérését és a letört ágak eltávoltitását Lehetőleg ~ fákat ne tövestől vigják ki' 

3./ A házunk előtt lévő Nemzeti dohánybolt, utCA· Kocsma lett, az ott megvásárolt féldecis 

italokat a boltbó kilépve közvetlenül fogyasztják, a rnüanyag kupakokkal tele van a környék. 

Kérem, hogy hassanak oda, hogy ez ne igy legyen! 

Tisztelettel : 

......., . '\ ' \ \ 

,.&-{--q V -1 t h vo\vVL. 
Kobzi Vil. 1osné 
Agyagfejtő u. 1.1 3 eM 13 

J.. o 1 0 . l \O t.- . rt -



10. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

l 

Név: .. S.G .N.t~. N)~ ......... ( .~ .T.VA.tv ............. ........... ... ................ ..... .. (nyomtatott betűkkel) 
l'( 

Lakcím: . ) ./.~:{ .... E... h-. P. J) .... Y. ..... ~ .... 0. v. • • 0 . .8. .................................. (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 
. ' 

..... f.P. .A C?: fi .. ~ .H .c. .. . !3: .~N YJ .... . v. ll. k. T:. t?.. ~A. ?. .(!~\ : ...................... ............................. . 
j l { 

... . l..(?. tt .... . ES' .. . E. G: 'l. E. B. ... ~~ . y Y.: .11. O. E:t)f. ................................ .. .......................... . 

······························· ········ ··· ········ ····················································· ··························· 

ll. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

o . , D ,, , 
Név: ..... Q.k:Q .... ........ ~.~.h . f::. ................................................... (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: .J.J. .9./ .... 9?.MP..Y.9:-!{?.!!.'.f. .... k:Ö.'Y:9.10.' .. ( ~'.:!P.. .r:0. 9.t:-..... ....... (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 
~Lov ,J_~ ) 3 . 

. E. v. d .~ .. lÖ.~ .IY.Y.l., ... h .o.o1·~ .... . fh ... Y. 9.0.. ~~ .... ~~o m .a. .... ~.b.M-&.-v.:-.. . J J 
r~.WA .... 9.~t .~W..~ ..... . r?.-.-.. y.W/.!9.. ~ ... :?..~Wl-. h-P.1 ..... Y ................. .. 
\-.l~., ~.h .~ .. 't.. ..... ~ .. . ~ir:\ .. l:9. O.Jt.\.-...... . ~.? .. ?.1-.. -:. ~ ...... ~.lli. ~y (A. .... ~1.1?~ .. 4.-v 

. , v L b. b , t;o ' í , 
.Q l'r .. . 1.\.li ..... e.J6 ...... ... . ~.P-r-V~· .. b ........ ~::-.. ~ ... ~ .<?.Q 4· .q,_ .... . ~x: o/. .C?-; k!... .b. .~ .... . . 

. f i ?. .. ~~.r .. Á,... t .. V:G ... . · ..... ...... ........... ........... .... .......................................................... .... .. . 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



12. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

4' i / 

Név: . . .... /.?.·.f?.&._'(I/..J. .......... l1rif!:§7. ......................................... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcim: ..... j -1. {J;_.: ... .JS. (9. ....... ft. (J.~.f. .... ft. .. P, d .................. (nyomtatott betükkel J 

Kérdés: 
1 

... . f!CJ.l ...... ./d~.I.J ~hrJr.z. : .p.4. ~ iy.~t..~.f-d.f ....... b.. 1-c.f.-· 2:.1. :. .~.l 

.. . 1-&Aui.q .&.: .4. J tit .... o. .. 1/y.P#. .... la!<r r?/ .IfA.~ .. dc. l..t1.tféÍ!. .. /u. .. 4T 

... &f. ca~. o. c.~ ..... ~ .. ~: ... (/1:e#( ... .f!()v.h. ~ .. o..v.l&?. .. : ........................... . 

. -~ t.'l.a '-to. .. ' ... M..~ ... .p.a.c.úl. h _, ...................... .. .................................... . 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

13 . sorszámú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

_.-,t~ lf 

Név: ... \::. ......... ~ . ... M:<?. . )\J. \ .~.~ ................................................. (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: ... \7.:-:J .. ~J-.. ? .. Cr. .: .... 9!'.: .. . h. .. /~ .. ~ ... ~ ... /~ .. ~~ .................... (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

r~V'~otd~ 
············· ······················ ····················· ····· ························· ······················ ··············· ······· 

... ~~ ..... ~~~~···· · · ~·~··· ·:\::~.0.: .~ ..................... .. ........... .. .................. . 
······························ ·· ························ ·· ··· ·· ················· ·································· ················ 

·············· ··················· ·························· ······················· ··········· ·········· ·········· ·············· ··· 

··············· ······ ········· ·· ·········· ············· ····· ·· ·············································· ······················ 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



14. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 
\ 

Név: ..... . ~ .. ( .0 .~0~?. ...... ~':-!.Q .................................................... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: . ). ~ .Q .. \ ... 1!. ~ ..... V0. ~.L Q. k ..... ~.; . ! .... i.'$~ ..... ~ l. ................ (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: FtJ. ~ 
~.v~:~·~·~ ... h. , .. )l ··· ':'7~· 1<: .~~.~~ ... ~ .... ~?..\J. ~LL.0.i.~1.~.~~······:f.··~ ··i ······ 
-.......... .. 9.~~~ .9 ... 0. .. ::;.'? ... ?.~ .... ~.?. 0. ~.9.~.c;-. ! .... ~~ . 9. .~ .... -:. ... ~.~~.~ ... 9.~~ ... ~. ~ ... . 

~.7.<?.~9tG(-.~ ...... ~9 .~J.~ .L. ~r .... ~ .~·~·~·q ·f .~t1.0~ ... -:: ... ~~~.~. ~9.q~~-g ·~ ··· 
~ ...... ~g .~.\ .~~ .... . C;l.+(;.9 ..... . ).9t.9A .Q ..... h 0* .0 . \ .~ . Qt~ .... :t. .J .~.~~.~ .................... . 

15. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

. Ir ( 

Név: ..... ::~ .l;;.. J.~!~ . Q ... fi .! .. [~( .l n /'!.f.. ............................................ (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: . ./. .~O. .f. .. P. (J .... .. Lf. ~b (0. Ű .. . k.//.;. (.r;:/!. ... l:<.~ f. . l!~ .. :-: .. f. . ?t. .............. (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 

(' 'h . l . '. J. , v l ' •' ' ' ... ...... /. ' .';(.1./~ ... p....~ ... . :':-: .-.. ;:: .......................................... .... ..................... ....................... . 
-~ ·L-tv it::/ ... 1 ' . (' ·-.. - l • ; ! k í, l ' ' t'. l z 

r. .•.. J. ... ~ -Ff .... .. 0.-1 .... 0. ..... ~ .. ~ .. t.?.. Y. Gt!d· ~ /: .. . t.-1. ~ ... ·l Y.. r. ... ... ~ ... ~ .0f l. .. fi. :2. ................ . 

':' .'() l l rt) l J 1.v l r 1 1 ·- J ) · ~ r ? 
.~7 · .. . r. u. t: v:: t ... . ?:1 ... . r.r.t/.'r:U.{ ..... 0 .... fh:1.?. J·. :~ t-t .... t~ f. . ~~W.(.... ...... ::.; :!-: .': :' ... : .. -. ~ .. .. 9:<-,Jf.L. S-. ( ... . 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



16. 
lf-d~bqn be'v r 1 

veJ l a 02._t.~ . . sorszám ú 
KŐBÁNYA 
AZ t.LO V.4ROS 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

, ( . ~ bc'YO~~@~L ~ 
Név: ·1?. .l .~P. ....... G.b.~ ..... C$.~~. f.t .................................. (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: :1JP~.Yf~ .. ~ .. ~~~~'f3.~L .. V:'!J:.~ ... ~;~~ .. ~:.~./t:JQyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

P: . .3.~.~ ... ~.:7.~.\fl?. .... ~ ...... ~~.c~ ... ~ 
~ .. /~! .. ~~~.&.:~~ .. ~ ... (r~ ... ~t.~.~ 
... ~~····· ~····· · ····~········~· · {·~· ·~ .. s:~~···~········ 
~~ ... ~.~ ... ~ .... ~ ..... f.~ .... ~@ ... io. .. ~ .. ~ ... ~; 
rwk .. ~~····~·~·~·~·~{-J~1·· 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

~aJ~ ~ ~ t;~1Á.. cA.,.~~ . 

17. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

N év: ./?..1: ~ ."':': .~ •••• ~.u:!: ?.r!: .t!-.<!-:-:':...................................................... . . . . . . (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: lJ.OC?: . .Jr-:. ~~. ~ .. ~ .~. ~~ :-: ~ . ~· .. ~~ ... ~r. :X./.CP.. (H r.~ .~ .. ~~. ) ..... (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 

f?.~~: ... ~M.~9!.:?..~ .. .... c~.~ ··i·~ .. ~ .. .(:~?.~ .~.!..-....................................... . 
.1{ 2.0 OJo l c l . l l lo t1. ~Uo~ wl:J<_ ... 9 ..... i .. : ... ~'::' f. ... . . H. B. . ~ .. .C?.~~· '·~ P~ ... ~ .. !#:J. .. . . .. ........... ~ ... ~ ........ ·l· ..... .......... . 

.. ~<r.:f.~~· ?··~~~,~~ · · ································· · · · ···· · ········································· · · 
í . l ' l ~ . ul.D~i \~ e);; td- i 

.. ~~!-ú ... t:-.~ .... ~.~ ... .. ........ ~ ....... : ...... ~· r · ··0. .c: ................ : .......... ~ ... ~S ..... .. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



18. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

Név: ... Jid.rt.J!w.S ...... h.d.i~ .. ~~.~ .................... ...... .......... .. .. ... ........ (nyomtatott betűkkel) 
\ 

Lak cím: .. l./. Q.G, .. J( ~.9.. M ~ .. ..tA .• .... -~~ .\tl .. Y .... ~ ................. (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: f , 

....... ... T 9.~ { ~ .\~ ... ~~). { s:~ 0 .. ( f .. 0:.~ ~.i.J ............................................................. ..... . 

............ 1:'.tJ .. U. ..... ~ ...... M.!!.c.(t ...... [ .c :;. :.:~ . 0. .{~·.t .4. .0 .~.~-············ ......... . 

. . . . . . . . . . . . ( 14 ..... Q. D.f.9. s:. .... .\ v.M ... ~ ..... h~: .... ~Y.\. r;~.r. ................................... . 
················································ ························· ·· ······················································· 

····· ·············· ··········· ········· ··· ··· ·················· ······ ········· ········ ···· ············ ··········· ···· ··· ·· ········ 
Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

19. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének '/ 
2016. november 17-ei közmeghallgatá7' ra, 1 1 ~W?I:ic " 

· 0 6' /2o - Cj 2 2._ 3 .ti "f-L, JO.;? • CCtvfC< ~V/~ '2~ ~ 

~ r r' 'Let I '/ _ L c , ~ 
Név: .... ..... ... . C?.Q .. .. /(ld ... . Le r!f ........ n-a.~ .. ?.":~ ..... . t.:.c:;::..p. .v.!:F..~4; ... (nyomtatott betűkkel) 

/YJ'"É!.cím: . l! P.~ .. "$.(!.. .. fu r:.l.t.~.(l:':: .~ . h . : .. /--::~~ ... -R.-:-. !/y. ... .... .................. (nyomtatott betűkkel) 
~ rt-(a l-""J "' • ct,. --- b t;' ~6'..(> . 

Kérdés: 

ll ... T!-! .. · ... /..d.r.S. :1~-r.;( ~. 4-.'7. .. /d~k~ .... ~.~f':? ... . ~.<f:q.!.:lc1. h~ ... ~ ... ·'lk, ..... . 
. f?~r..~. , ... ~ .~r:.f: .... Yt ... .lf?. ~. r9 .0.J ... p.~.~4? .. h..~'1·~· ··· ·~····?B.(d. .. .. 
... k.~L~ .. ... ~F.~!. .. ~.~~.,..ah . ..t:'/ .. .;. .~.lf?.C?J ..... ':1 .... k~k.~!.~l-l 
.. IJ.~' .4:4..~ .... ~.~ ..... 9. .... ~~.:..h.~t.:i ... ~.0.~&-.k~ .... 4r:~~b~.d-.. ~ ... .. .. .. 
t~~ .~., ... ~ .. Rt Y..~.~-.~.'?-. f:" ~ ..... ~ 4.r:. ~.t.~ ... ~ ... M ~. i:d4!. .. ~ ... ~.e.!. .:. Á.~/ .... 
S'eL... lc.;~'Ls:l.to~~Q_.J-<)1 l /-elv;&..tt-.t'e~( e./ r ,._b __ ~, . ~~z.:;;~" 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: J perces időkeMáifreDdelkezésére. 



20. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

/l /117 ' ' 

Név: .t':'V,~ . .fl- .1:-!~r ..... :-n.Ba .............................................................. (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: . !. f.9. Z .... :B. D-.. J\at-.. ~;z. ... ~.: ... g:; .~ ..................................... (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

... .1~.4/vn'r!J.tJ ... 9.-f~:~ . 1 ... ~.Lt.~Z .~';Ji(!_~ (l:?~ ... ·*· (~//. { 0:-:? .. : ...................... ................. ........ . 

. . . l ~~w. :~J::-.. f' .... f.t;J. !t. .. l0.Lv. ?..?.~{~ . ' .. . ~f.s.f.<; . fd. ... bfk~.K2~s-;j .. . &n !-is ... efa .ke~s.-z:.. .!.t: .~!?.{. ? 

... t!t :e:t:!. .... t .i:-.~.-k ~ ... t/. .. P. ... p .~.c.~.ft: .. ~' .. . s.:e.{ o/~ .. . 01. c;~\vJ .. 7 ........................................ . 

. . . !!/~et.\ ... k C/.ú;.,R:wf.i<f:~ !~-:". .. ·' n~~rl«l??.~ k ... (.;qt.h. 0.i:V.qfr. ... . ~/?.:-!?.- r.~ .?r ...................... . 
· K-ö~ .c~~ l()D ~up.o ~'Ll'Al<A ~ 

······ ············································································ ··········· ····································· 

21. 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
...... KŐBÁNYA tf/1/J 4Z &1..0 V.lt.ROS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

&>: ' S e - E ~,, 0 _L 

Név: .. ~ . .... v:P. ....... ~· (···· · ····R~C ....... !Jf.?S.V.~ ...................... (nyomtatott betűkkel) 

Lakcím: .11.9.1 .. .-~.p. \ .. rfr.C!. 0-JY.i k.~ ... ~.~. ~ .~ ....................................... (nyomtatott betűkkel) 
Kérdés: f&~c_~ _ 

@ .. ~ .. f.~~ .. ~ .. ~: .. ~ .. ~.~.~. LQ. 1.~ . .- .~.~.~~ .. ~& .. ~oft.i~ .. 
e.~*-··~=.~1 ·.~~ .. -~.!~~~~.~.~·~·· · ······· · ··· 
(}J0!~.~- ~1j -·~-~--~:-::.+..~.;J. .. ~ ..... . $ -~-~t .Yll.~B.JC.:-té~J.~.~.If!!B .. ~--~--~-~-- -
~ }~-:t-_~~!!5!-~;:!f~~~f:::~~ 
~SZMSZ 17. § (3) bekezdése~ 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



22. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

l l l • 

Név: ........ <?. . (?:~ .~.~.( ....... ~ .~\ .~. ~·~·~ ·~·············· · ······················ (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: . /. ~ (?[. ~ .... ·~P.: .... (~ . ~.f!-:-. ~ .~.f!: ... :-: ... ~ ..... . 1.. J. .......... ............ (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: r 
l ( (' 

( ~IAQ_,~ ~ . o . ~, -i::-t_r p ' e-,__p Q.O {L~traf C/ .................................................................. Y.'. . -:- f.f. :-:-: :-.. -................................................ . 

bw~..J-(1 "1..J2_~J-~
1 

(_!;,E :!J._ t~ (
1 

c.--..retrGGC e~~~~~ 
.. ~~ ·························· · ······· ~························································· · ······························· 
.... ~~.~~.~~ ..... ~~qJ0{.0:-~ ....... ~.~.~:~-t. .~R~.0-~~ .. ~ ..................... . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

23. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

eJ) ~- 1 j \ r , 
Név: ......... !..cJ...G~ ..... ~.uz~~·················· · ····················· · (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: .. )J. Q~. ~ .. 11f ~ .... t\ .. ~ q_ L. :-:- . ~· :-3 . ~ ... ~· ... .t. .... ~ .......... (nyomtatott betűkkel) 

Kérdés: 

l 1 t1 ~ \ r n _ L , A 7. . ' l 
................ ~. ~1..A-.~~v.~cJ .... ~ .. qt;)9.~~ ..... ·.S~. )~ .. :. ........... . 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



24. sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

a , - , 
Név: ........... LA.H.. ........ J~. } .Vf\N .................................................. (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: ... ~.~ .Q .~ ..... J:S.~ ............. ~1.~ ~9. .~.V. 0 ..... K9.·.~ .. ~ ~:. ~~~ : 1&yomtatott betűkkel) 
Kérdés: 

....... 1.;~ .... ~.~~.kl.kt. ..... k-~9:? ..... k~k..~~~"0Ll . J ···~~;,...t_-

.~~~~ ... ~~.~~~~~·~············ ········· ··············· ·· ·············· ················· ····· ··· 

........... 3.7..~~~4.',\l ..... Le.~~.k_~}.~ ... .. h~~~P~ ... ~ ... =~······ 

.. ~-r:':":2>4~ .... ~<?.-: ~~~.~'?~-: .· . ..... ..... .......................... ................. ... ........ ... ........... . 

···································································································· ······························ 

25. 

Az SZMSZ 17. § (3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 

sorszám ú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. november 17-ei közmeghallgatására 

, o ~\. ll~ ' \ fl ' v " 
Nev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Y.: ..... N 1. .~ .. )J . o .. \J. .... N .{. fl. ..... ef. ........... (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: .. ..................... :1-f?. o.~ .. l(J lt cl<f-[4 eJii ... UJ./ í-J. ... 0.(~y~~atott betűkkel) 

~.ér~~: ... ... .... ................ f..~~gJ.(.~ .kJ..C~;\.lA/kxtJ~F .... .... ............ . .................................... !'4.~·~iCL~ ... G.c/el1>t .N.~jll.0\_ .0.P!:!d.-
....................................... ........... q i* .L ~.\1.-t ... ?12 .................................................. . 

Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 



26. sorszámú 

FELSZÓLALÁS! JEGY 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 17-ei közmeghallgatására 

Név: ............. i)~ .~······~································ (nyomtatott betűkkel) 
Lakcím: ... JJ~. H ........ ~ ........ ~~ .. <:\~ .~.0:-c ..... ~ .. ~ .... (nyomtatottbetűkkel) 
Kérdés: 

C?os,--.LL ................................ ~ .. / .. \ .. : ......... ··············································································· 

····························································································· ····································· 

·································································································································· 

·································································································································· 

······················································· ··········································································· 
Az SZMSZ 17. §(3) bekezdése alapján: 3 perces időkeret áll rendelkezésére. 


