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BUDAPEST FÖV ÁROSlX. KERÜLET I(Ö]JÁNlv AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTULETE ' 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
,,.,-,.,••·,:v; ,, __ ,_,~_,_ .. ; ~ " 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 14-én megtartott 
ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 óra 

J elen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell a bizottság 
képviselő tagjai, 
Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, Zima István a bizottság nem képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Czirják Sándor, a bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Kovács Róbert 
Radványi Gábor 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Éder Gábor 

Meghívottak: 
Dr. Korpai Anita 
Mednyánszky Miklós 
Apagyi Krisztián 
Móré Tünde 
Borsos Katalin 
Kovács Tamás 
SzabóRita 
Koprda Ildikó 
Szűts Orsolya 
Kovács Ákos 

BUDAPEST FÜV ÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Poigármestcri Hívatala 

1-1-kta-to-. sz-á~:i.T.fo~f..~ .. . '!:: .. 2?.~~ .. !:(. polgármester 
alpolgármester '"~01'" l/ N 2 h / .. L ... U.. J. 
jegyző 
a Jogi Csoport részéről (IN.---·-····· · 

Előszám: 

a Hatósági Iroda irodavezető-helyettese 
a Hatósági Iroda részéről 
a Hatósági Iroda részéről 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
a HungaroControll Zrt. részéről 
a HungaroControll Zrt. részéről 
a HungaroControll Zrt. részéről 
a KASIB Kft. részéről 
a KASIB Kft. részéről 
a KASIB Kft. részéről 

Előadó: 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 



A napirendi pontok elfogadása előtt felszólal: 

Elnök: Nulladik napirendi pontként a Bizottság elköszön Bánhegyiné Binder Zsuzsannától, 
megköszönik az eddig végzett munkát. 
Az ülés tervezett napirendjének sorrendjében az alábbi módosítást javasolja: 

l. a meghívóban 9-es sorszámon szereplő "A Budapest X kerület Zágrábi út
Kékvirág utca sarkán megszüntetésre ítélt szelektívhulladékgyűjtő
szigetáthelyezésre" tárgyú előterjesztés az előterjesztő visszavonta, 

2. első napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 7-es sorszámon szereplő 
előterjesztést, 

3. második napirendi pontként tárgyalják a meghívóban 3-as sorszámon szereplő 
előterjesztést. majd ezután tájékoztatja a Bizottságat az elmúlt időszak 
eseménye iről. 

Kéri, hogy az elhangzott módosítással szavazzanak a napirend elfogadására. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét azzal, hogy a l 0-es napirendi pont tárgyalására zárt ülés rendel 
el az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján: 

l. A HungaraControl Zrt. működéséről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Az ERECO Zrt.-vel kötött megállapodás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) Akna utca - Gránátos utca - Táma utca - Jászberényi út -
Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységére elkészült vizsgálati 
munkarészről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) Kőbányai út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú 
szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú telek - Kőér utca - Barabás utca -
(38403/6) közterület - (38403/7) közterület - Bihari utca- Jegenye utca - Monori utca 
által határolt területegységére elkészült vizsgálati munkarészről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Mádi út- Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi 
sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A tiltott közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. Az ebrendészeti hozzáj árulás bevezetésének lehetőségei 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

8. A Duna Hulladékhasznosító Bt.-vel történő szerződéskötésről szóló 26/2012. (IV. 12.) 
KKB határozat visszavonása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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9. A "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" cím 
adományozására kiírt pályázatok benyújtási határidejének módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l O. Danó Ernőné állattartással kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Előterjesztés esőbeállók létesítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A HungaroControl Zrt. működéséről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Mácsik András és Somlyódy Csaba bizottsági tag megérkezett a bizottsági ülésre. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

Elnök: A Bizottság a HungaraControl Zrt. képviselőinek a beszámolóját meghallgatta, és a 
napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a HungaraControl Zrt. működéséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. napirendi pont: 
Az ERECO Zrt.-vel kötött megállapodás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A Bizottság az ERECO Zrt. képviselőjét meghallgatta. Megállapította, hogy a 
szerződésben felvállalt kötelezettségek közül néhány dolog nem teljesült, és ismételten 
szerződésmódosítást kér a cég. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, 
hogy meg nem valósulás esetére szankciót is tartalmazzon a szerződés. 
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Dr. Szabó Krisztián: Felhívja a figyelmet, hogy a bizottságnak nmcs Joga szankció 
kikötésére. 

Elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el, 
hogy a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 
szerződés módosítására. 

Dr. Szabó Krisztián: Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki 2. ponttal az alábbiak 
szerint: 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 
szerződés nem teljesítése esetén a jogkövetkezményekre tegyen javaslatot. 

(495/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 495/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a határozati 
javaslatról a 495/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

33/2012. (VI. 14.) KKB határozat 
Az ERECO Zrt.-vel kötött megállapodásról 
9 igen, egyhangú szavazattal 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az 

ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: ERECO Zrt.) a Budapest X. kerület, 
Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyén megvalósítandó zöldterületi fejlesztés 
ütemezett megvalósítására vonatkozó, költségbecsléssel alátámasztott terv 
elkészítésére kérje fel, és azt a Bizottság következő ülésén terjessze elő az ERECO 
Zrt.-vel kötött megállapodás módosításának előkészítése érdekében. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a szerződés nem teljesítése esetére a 
jogkövetkezményekre tegyen javaslatot. 

Határidő: 2012. július 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

Elnök: Szóban tájékoztatja a Bizottságat a Kertészeti Konferencia eseményeirőL A Parlagfű 
pályázatok díjátadása lezajlott. A MÁV kertészete által kedvezményes virágárusításra került 
sor. Óvodás rajzpályázaton a nyerteseknek díjat adtak át. Nagyon nagy sikerű konferencia 
volt, nagyon sokan vettek részt. Megköszöni a Bem József Általános Iskolának, hogy 
helyszínt nyújtott a konferencia megrendezéséhez. Balogh János Országos Környezet- és 
Egészségvédelmi Csapatverseny zajlott június l-jén és 2-án, ahová az országból és határon túl 
is érkeztek gyerekek. 
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3. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatának (KVSZ) Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi 
út- Kozma utca- Újhegyi út- Maglódi út által határolt területegységére elkészült 

vizsgálati munkarészről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Dr. Fejér Tibor bizottsági tag elhagyja az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 

Elnök: A Bizottság a vizsgálati munkarészről meghallgatta a tájékoztatást. A napirendi pont 
tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáűnqak (KVSZ) Akna utca -
Gránátos utca - Tárna utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által 
határolt területegységére elkészült vizsgálati munkarészről szóló tájékoztatót (484. számú 
előterjesztést) tudomásul veszi. 

Elnök: 5 perc szünetet rendel el. 

-szünet-

4. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatának (KVSZ) Kőbányaiút-Szállás köz- Horog utca (38365/2) hrsz.
ú szakasza- Teherkocsi utca-38303/37 hrsz.-ú telek- Kőér utca- Barabás utca

(38403/6) közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca által határolt 
területegységére elkészült vizsgálati munkarészről szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Tokady Marcell Gergely bizottsági tag elhagyja az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, határozathozatal nélküllezárja a napirendi pontot. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) Kőbányai út -
Szállás köz- Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú 
telek - Kőér utca - Barabás utca - (38403/6) közterület - Bihari utca - Jegenye utca -
Monori utca által határolt területegységére elkészült vizsgálati munkarészről szóló (483. 
számú előterjesztést) tájékoztatót tudomásul veszi. 

5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Mádi út- Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi 

sétány- Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az 500. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A 
Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út - Mádi út - Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi sétány 
- Gergely utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 500. számú előterjesztést támogatja. 

6. napirendi pont: 
A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 

magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az 509. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal "A lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 509. számú előterjesztést támogatja. 

7. napirendi pont: 
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatóról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, a napirendi pontot határozathozatal nélküllezátja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztató (492. számú előterjesztést) tudomásulvételét 
támogatja. 

8. napirendi pont: 
A Duna Hulladékhasznosító Bt.-vel történő szerződéskötésről szóló 26/2012. (IV. 12.) 

KKB határozat visszavonása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 497. számú előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat elfogadásáról. 

34/2012. (VI. 14.) KKB határozat 
a Duna Hulladékhasznosító Bt.-vel történő szerződéskötésről szóló 26/2012. (IV. 12.) 
KKB határozat visszavonásáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a házi szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése érdekébe3n a Duna Hulladékhasznosító Bt.-vel (székhelye: ll 06 Budapest, 
Jászberényi út 53.) történő szerződéskötésről szóló 26/2012. (IV. 12.) határozatát 
visszavonja. 

9. napirendi pont: 
A "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint a "Tiszta rendezett Kőbányáért 2012" cím 

adományozására kiírt pályázatok benyújtási határidejének módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az alábbi szöveggel: 
valamint "Versenyfelhívás Ez a kukahelyzet csapatverseny" pályázat benyújtási határidejét 
2 O 12. szeptember 21-ére, 

(496/l. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 496/1. módosító javaslatot. 
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Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a 496. számú előterjesztés elfogadásáról a 
496/1 módosító javaslat figyelembevételével. 

35/2012. (VI. 14.) KKB határozat 
a "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint a "Tiszta rendezett Kőbányáért 2012" cím 
adományozására kiírt pályázatok benyújtási határidejének módosításáról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Tiszta udvar, rendes ház 2012", a 
"Tiszta rendezett Kőbányáért 2012" cím adományozásáról szóló 22/2012. (IV. 12.) 
határozata alapján a magánszemélyek, lakóközösségek, társasházak számára "Tiszta 
udvar, rendes ház 2012", a kerületi intézmények, vállalkozások számára "Tiszta, 
rendezett Kőbányáért 2012" cím adományozására kiírt pályázatok, valamint 
"Versenyfelhívás Ez a kukahelyzet csapatverseny" pályázat benyújtási határidejét 2012. 
szeptember 21-ére, a pályázatok értékelési határidejét 2012. szeptember 21-ére és a 
pályázatok eredményhirdetését 2012. október ll-ére módosítja. 
Határidő: 2012. október ll. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú 
Kft. vezetője 

l O. napirendi pont: 
Danó Ernőné állattartással kapcsolatos kérelméről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) ponlja alapján a bizottság a napirendet zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

ll. napirendi pont: 
A kerületi tulajdonú közterületeken található utasváró pavilonokról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak az 508. számú előterjesztésben foglalt 
határozati javaslat elfogadására. 

8 



37/2012. (VI. 14.) KKB határozat 
a kerületi tulajdonú közterületeken található utasváró pavilonokról 
7 igen, egyhangú szavazattal 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy az EP AMEDIA 
HUNGARY Köztéri Médiaügynökség Zrt. (1027 Budapest, Ganz u. 16., a továbbiakban: 
EP AMEDIA Zrt.) és jogelődje, az INTERMÉDIA Kft. által az 1990-es évek eleje óta a 
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre telepített utasváró 
pavilonokkal kapcsolatban olyan megállapodás jöjjön létre, mely egyértelműen 

szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit. Ennek érdekében a Bizottság felkéri a 
Polgármestert, hogy az EP AMEDIA Zrt. által küldött megállapodás tervezetét 
vizsgáltassa meg, szükség esetén - a céggel történő tárgyalások után - pontosíttassa azt, 
majd készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület augusztusi ülésére a végleges 
megállapodás elfogadása céljából. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. augusztus 20. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 18 órakor bezárja. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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