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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE iktatószám: 124-2-2022/MKKP
részére

kapja: kozmeghallgatas2022@ujpest.hu

Tisztelt Újpest Önkormányzat! Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Déri Tibor polgármester úr! Tisztelt Jegyző asszony! Meg mindenki más!

1) A Vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenségeti vizsgáló bizottság megszüntetése,
hatáskörének átadása

Ezúton szeretném kezdeményezni a Vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget vizsgáló
bizottság megszüntetését, és az évi 2 óra munkával járó munka és hatáskör átadását
valamely másik önkormányzati bizottság számára (pl. Gazdasági és Tulajdonosi vagy
Pénzügyi és Költségvetési bizottság).

Jelenleg évi többmillió forintot - a pontos adatot megigényeltük az Önkormányzattól -
emészt fel a bizottsági tagok HAVI rendszerességű tiszteletdíja. Ezért a pénzért ÉVENTE
kétszer (rosszabb esetben 3-4 alkalommal) egy évben kell összeülniük és elfogadni az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát amelyet:
NEM nézhetnek meg és NEM ellenőrizhetik a valóságtartalmát. Ez teljesen abszurd
2022-ben. A legutóbbi ilyen éves ülés 15 perc volt!

Az egyetlen dolguk megszavazni, hogy azt megkapták határidőben, boritékolva átvették
a vagyonnyilatkozatokat. Évente kétszer. Ezért havi többtíz - többszázezer forintos juttatás
illeti őket.

Kérem ezen hatáskör átadását egy rendszeresen ülést tartó bizottságnak, ahol a
vagyonnyilatkozatok elfogadása a lehető legkevesebb extra munkát jelenti a bizottsági
tagok számára, valamint évi maximum 2 ülést - ezáltal megszüntetni egy pénz szivattyút,
amelyet az újpestiek jogosan tekintenek a pártok kifizetőhelyének. Ez a művelet a XII.
kerületben Kovács Gergely nyomásgyakorlását követően a Pokorni Zoltán által vezetett
kerületben sikerült.

2) A káposztásmegyeri körforgalom mellett tervezett társasház ügye

Milyen stádiumban jár a Homoktövis utca - Megyeri út körforgalom mellett tervezett, 3
emeletes, mélygarázsos társasház építése? Mit tesz az építkezés ellen az Önkormányzat?
Milyen jogi, vagy politikai eszközei vannak még?

Budapest, 2022. november 30.

Tisztelettel,

Nagy Dávid
Magyar Kétfarkú Kutya Párt - Újpest
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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE iktatószám: 124-4-2022/MKKP
részére

kapja: kozmeghallgatas2022@ujpest.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Déri Tibor polgármester úr!

1. A Görgey / Leiningen kereszteződés a gyalogosoknak és kerékpárosoknak kiemelten
veszélyes terep a nagy lendülettel érkezők miatt és a lidl megnyitása óta a forgalom
jelentősen növedekedett, gyalogátkelőhely létesítése lenne szükséges. Ugyanitt a
villamosmegálló másik részén is érdemes lenne kialakítani egy gyalogátkelő helyet,
valamint a járdák nyomvonalát hozzáigazítani az emberek mozgásához.

2. Az Ady, a központba a két teleknyi fizetőparkoló és a klinkertéglás parkoló helyére
érdemes lenne beton parkolóházakat létesíteni, metró kapcsolattal, kerekesszékesek
számára átjárhatóan. Az épületek egyszerű szerkezetek, beton, minimális villanyászat,
lépcső (kivéve a mozgássérült résznél), egy sorompó be, egy kifelé.

A parkolóházak használata regisztrációhoz kötött, nem-haszon orientált,
(fenntartási/üzemeltetési költségen ellentételezve, sanyijózsi kft. nélkül) környékükön a kkv
szektort próbáljuk szabályozással, támogatásokkal erősíteni, célja a forgalom csökkentése
a városban, a közösségi közlekedésre átültetni az embereket, a környezetterhelés
csökkentése, a helyi vállalkozók, kereskedők, piac forgalmának növelése.

3. Ingyenes közwc-t a semsey parkba! Jelenleg a rendelőbe járnak a szülők a
gyerekekkel, vagy hazamennek. Kis konténer lehetne a megoldás, 1 fülke, 1 pelenkázó /
mozgássérült, 1 piszoár, áram, víz, csatorna kell hozzá, ez több helyen megoldható.

4. A Kassai utca király sarkon a járdaszegélyeket rendezni kellene szintbe, vagy inkább
emelhetnék fekvőrendőrrel, hogy a babakocsik, kisbiciklik tudjanak rajta közlekedeni.

5. Kezdeményezem a Nyaloda Fagyizó környéki vállalkozók és a vállalkozások
vásárlóinak passzív támogatása padokkal, növényültetéssel.

6. A Király utca / sétány elején a Lebstück Mária utcai kereszteződésnél időszerű lenne
nyomatékosítani a gyalogosok elsőbbségét.

Budapest, 2022. november 28.

Tisztelettel,

Pécz György

újpesti lakos
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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE iktatószám: 124-1-2022/MKKP
részére

kapja: kozmeghallgatas2022@ujpest.hu

Tisztelt Újpest Önkormányzat! Tisztelt Képviselő-testület!

1) A kerékpárút, ami Rákospalota-Újpest vasútállomás felől jön, a Görgey közepén
véget ér. Ha meghosszabbítnák úgy, hogy el lehessen jutni a XIII. kerületbe (ahol
már minden fontosabb útvonalon van bicikliút), akkor végre megint járhatnék
kerékpárral dolgozni.

Egyébként rengeteg kerékpárút ígéret volt a választások előtt és azóta is, ezek egy
része ugyan megvalósult, de többségében nem így van.

Milyen konkrét fejleményeket várhatunk kerékpárút ügyben 2024-ig, a ciklus
végére?

2) Az Íjász csarnok mikor kerül befejezésre? Mi a jelenlegi terv a csarnokkal?

Budapest, 2022. november 28.

Tisztelettel,

Koska Eszter
újpesti lakos
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BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE iktatószám: 124-3-2022/MKKP
részére

kapja: kozmeghallgatas2022@ujpest.hu

Tisztelt Újpest Önkormányzat!

1) A városkapunál lebontott házak helyén (jelenleg hatalmas üresen álló telek)
látnám legszívesebben a parkolóházakat. Ott vonat -távolsági busz pályaudvar
-metró okán nagyon praktikus lenne. Arról nem beszélve, hogy talán kevésbé lenne
szörnyű látvány mint a központ közepén (Pécz György kérdése).

2) A közWC-kel kapcsolatban sajnos nincsenek illúziôim....gyanítom hogy hamar
leamortizálnák. Nekem anno nagyon szimpatikusak voltak a Máltai szeretetszolgálat
játszóterei (a Pók utcai ltp-n pl). Ez úgy nézett ki,hogy elkerített területen működött
játszótér, egy épület, melyben mosdó, pelenkázó, játszószoba (rossz idő esetére
adomány játékokkal) volt. Önkéntesek vigyáztak a rendre. Este zárva volt. Nem
tudom léteznek e még ezek a helyek, mert már felnőttek a gyerekeim, de egy ilyet
pl el tudnék képzelni a Semsey parknál. Lehet-e erre esély a következő másfél
évben a ciklus végéig?

Budapest, 2022. november 28.

Tisztelettel,

Gyapalyi Zsuzsa
újpesti lakos
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