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BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 7[j'ii
KEPVISELO-TESTULETENEK
'"J i')
KERULETFEJLESZTESI ES KORNYEZETVEDELMI BIZOTTSAGA

JEGYZOKONYV

Kesziilt a Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 2014. november 19-en a Budapest
Fovaros X. kertilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X.,
Szent Laszlo ter 29. L em. 115.) megtartott tile sen.
Az iiles kezdetenek idopontja: 9 ora

Ajelenleti iv alapjan jelen vannak:
Agocs Zsolt bizottsagi elnok,
Gal Judit, Gazdag Ferenc, dr. Fejer Tibor, Toth Balazs, a Bizottsag kepviselo tagjai,
Czirjak Sandor, Gregus Gyorgy, Nagyne Horvath Emilia, Vincze Sandor, a Bizottsag nem
kepviselo tagjai.
Tavolmaradasat elore jelezte:
Patay-Papp Judit, a Bizottsag kepviselo tagja

Tavolmaradas oka:
munkahelyi elfoglaltsag

Tanacskozasi joggal jelen vannak:
Dr. Szabo Krisztian
jegyzo
Hegedus Karoly
aljegyzo
Kovacs Robert
polgarmester
Radvanyi Gabor
alpolgarmester
Dr. Eder Gabor
a Jogi Osztaly kepviseleteben
Dr. Mozer Eva
a Hatosagi Foosztaly vezetoje
Mozsar Agnes
a Foepiteszi Osztaly vezetoje
Szolnoki Ferencne
a Jegyzoi Foosztaly Varosuzemeltetesi
kepviseleteben
Dr. Matrai Gabor
a Humanszolgaltatasi Bizottsag elnoke
Meghivottak:
Cserteg Imre

Osztaly

a Hatosagi Foosztaly Epitesiigyi es Komyezetvedelmi
Osztaly vezetoje

Az iilest vezeti: Agocs Zsolt bizottsagi elnok

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Kertiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi
Bizottsag iileset. A Bizottsag elnokekent roviden bemutatkozik, es megkeri a megjelenteket
egy-ket szoban mutatkozzanak be.
A Bizottsag tagjai es a Hivatal dolgoz6i bemutatkoznak.

Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 fovel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a
jegyzokonyvet Tasi Eva vezeti. Az iilesrol hangfelvetel kesziil.
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Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel -- tizenegyedik napirendi pontkent tOrteno targyalassal napirendjere a ,Szabalysertesekrol, a szabalysertesi eljarasrol es a szabalysertesi
nyilvantartasi rendszerrol szolo 2012. evi II. t5rveny 179/A. § (3) bekezdese szerinti
velemenyezeserol" szolo 575. szamu eloterjesztest. Keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a
napirend elfogadasarol az emlitett modositas figyelembevetelevel.
A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak
szerint fogadja el napirendjet [57/2014. (XI. 19.)]:
1.

A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 2014. november-december havi
munkatervenek modositasa
Eloterjeszto:
Agocs Zsolt kepviselo

2.

Az Integralt Teleptilesfejlesztesi Strategia kidolgozasanak kezdemenyezese
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

3.

Budapest X. kertilet, Kobanya - Ligettelek: Kolozsvari utca - Harrnat utca - Korosi
Csoma Sandor ut - Szent Laszlo ter - Allomas utca - Korponai utca altal hatarolt teriilet
Kertileti Epitesi Szabalyzatarol es Rehabilitacios Szabalyozasi Terverol szolo 54/2004.
(X. 15.) Budapest Kobanyai Onkormanyzati rendelet hatalyon kiviil helyezese
dr. Szabo Krisztianjegyzo
Eloterjeszto:

4.

Budapest 2014 es 2030 kozotti idoszakra vonatkozo kozeptavu kozlekedesfejlesztesi
strategiajarol -a Balazs Mor-tervrol szolo javaslat
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

5.

A X. keriilet - Kobanyai ,WOLF" Polgarorseg OPSZ Gepjarmii Felderito - Specialis
Mentok - Polgari Vedelmi - Onkentes Tiizolto Egyestilet 2014. III. negyedeves
tevekenysegerol szolo beszamolo
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

6.

Az Alfa Polgaror Egyesiilet 2014. III. negyedevi munkajarol szolo beszamolo
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

7.

Tajekoztato a 2014. evi ozonnoveny-mentesitesi feladatok vegrehajtasarol
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

8.

Tajekoztato a 2014. evi keriiletszepito akciokrol
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

9.

Tajekoztato az ,Europai Mobilitasi Het - Automentes Nap" Kobanyan megtartott
rendezvenyrol
Eloterjeszto:
Radvanyi Gabor alpolgarmester

10. Tajekoztato a 2014. evben kiszaradt, beteg fak kivagasarol es potlasarol
dr. Szabo Krisztianjegyzo
Eloterjeszto:
11. A szabalysertesekrol, a szabalysertesi eljarasrol es a szabalysertesi nyilvantartasi
rendszerrol szolo 2012. evi II. torveny 179/A. § (3) bekezdese szerinti velemenyezese
Eloterjeszto:
Kovacs Robert polgarmester
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1. napinmdi pont:
A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 2014. november-december havi
mu.nkatervenek modosibisa
Eloterjeszto: Agocs Zsolt kepviselo
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 541. szamu
eloterjesztes elfogadasar61.

58/2014. (XI. 19.) KKB hatarozat
a Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 2014. november-december havi
mu.nkatervenek modositasarol
(9 igen, egyhangu szavazattal)
A Keruletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag az 1. melleklet szerint m6dositja a 2014.
november-december havi munkatervet.
(Az 1. melleklet szovege mindenben megegyezo az eloterjesztesben szereplovel.)

2. napirendi pont:
Az Integralt Telepiilesfejlesztesi Strategia kidolgozasanak kezdemenyezese
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor aipolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Toth Balazs: Erdeklodik, hogy az egytittmUkodesi megallapodast az Onkormanyzat reszerol
ki fogja alaimi? Az egytittmUkodesi megallapodas vegen csak az szerepel, hogy a word fajl
szerinti szignal6k lesznek az alair6k.
Dr. Szabo Krisztian: Elnezest ker, hogy csak ilyen formatumban tudtak csatolni a
szerzodestervezetet az eloterjeszteshez, de elektronikusan nem kaptak meg. Az alair6, ahogy a
felhatalmazas sz61, a Polgarmester ur lesz. A megjegyzes arra vonatkozik, hogy szerepeltetni
kell a kotelezettseget vallal6 mellett a szabalyzatunk szerinti jogi ellenjegyzot, a penztigyi
ellenjegyzot, valamint a szakmai szignal6t.
Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 562.
szamu eloterjesztes 1. mellekleteben szereplo hatarozattervezet elfogadasar6l.
59/2014. (XI. 19.) KKB hatarozat
az Integralt Telepiilesfejlesztesi Strategia kidolgozasanak kezdemenyezeserol
(9 igen, egyhangu szavazattal)
A Keruletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag egyetert Budapest Fovaros X. kertilet
Kobanyai Onkormanyzat Integralt Teleptilesfejlesztesi Strategiaja elkeszittetesenek
kezdemenyezesevel, es felkeri a polgarmestert a sztikseges intezkedesek megtetelere.
Hatarid6:
azonnal
Feladatkoreben erintett:
a Foepiteszi Osztaly vezetoje
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Elnok: Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 562. szamu
eloterjesztes tarnogatasar6l.
A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal az ,Integralt
Telepiilesfejlesztesi Strategia kidolgozasanak kezdemenyezeserol" sz616 562. szamu
eloterjesztest tamogatja [60/2014. (XI. 19.)].

3. napirendi pont:
Budapest X. ke:riilet, Kobanya - Ligettelek: Kolozsvari utca - Harmat utca - Korosi
Csoma Sandor ut - Szent Laszlo te:r - Anomas utca - Korponai utca aUal hatarolt teriilet
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol es Rehabilitacios Szabalyozasi Terverol szolo 54/2004. (X.
15.) Budapest Kobanyai On.kormanyzati ren.delet hatalyon kiviil helyezese
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:

Toth Balazs: Az eloterjesztes alapjan magasabb szintii jogszabalyvaltozas miatt szukseges
ezeket a teriileteket ujraszabalyozni. Erdeklodik, hogy a t5bbi keriiletn§sz ilyen szabalyozasa
egybevag-e ezekkel a magasabb szintii jogszabalyokkal, vagy azokon a teriiletreszeken is
szlikseges lesz-e az ujraszabalyozast megtenni? A keriiletben harry olyan teriiletresz van, ahol
hasonl6 szabalyozast kell hoznunk?
D:r. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy a 2014. julius 1-je el6tt hatalyba lep6
rendszerben elinditotta az Onkorrnanyzat a szabalyozasi tervek rendszerenek megujitasat,
illetve egyseg fele tereleset a Keriileti Varosrendezesi Szabalyzat elfogadasaval. U gyanakkor
julius 1-jevel ismet megfordult a tOrvenyi szabalyozas, es ismet egy uj rendszert kell
elkezdeni epiteni. A keriileti varosrendezesi szabalyzat megalkotasa kore csoportosul egy
szabalyozasi tervi rendszer. Ez a hatalyon kivill helyezes egybevag azzal, hogy elindult az uj
szabalyozasi terv el6keszftese, amely mar az uj rendszer szerint fog elkesziilni. Fontos eleme
lesz, hogy el6segiti az Onkorrnanyzat Allomas utca 26. szam alatti fejleszteset is. Az, hogy
mikorra tudja az Onkorrnanyzat az osszes tervet beilleszteni az uj rendszerbe, fUgg att61, hogy
erre mil yen koltsegvetesi forrasokat biztosit.
Mozsar Agnes: Elmondja, hogy a jogszabaly lehetoseget ad arra, hogy ahol nines szukseg
sfugos valtoztatasra, ott 2018-ig hasznalhat6 a regi terv.
Elnok: Amennyiben nines t5bb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 567.
szamu eloterjesztes tamogatasar6l.
A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest
X. keriilet, K6banya - Ligettelek: Kolozsvari utca - Harrnat utca - Korosi Csoma Sandor ut Szent Laszlo ter - Allomas utca - Korponai utca altai hatarolt teriilet Keriileti Epitesi
Szabalyzatar6l es Rehabilitaci6s Szabalyozasi Terver61 sz616 54/2004. (X. 15.) Budapest
K6banyai Onkorrnanyzati rendelet hatalyon kivlil helyezeserol" sz616 567. szamu
el6terjesztest tamogatja [61/2014. (XI. 19.)].
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4. napirendi pont:
Budapest 2014 es 2030 kozotti idoszakra vonatkozo kozeptavu kozlekedesfejlesztesi
strategiajarol- a Balazs Mor-tervrol szolo javaslat
Eioterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:

Nagyne Horvath Emilia: Alland6 BKV utaskent nagyon j6 kezdemenyezesnek tartja az
atszallas-mentesitesre val6 torekvest, hogy ezzel is megkonnyitsek az utazas m6djat.
Esszeriitlennek tartja a 95-os aut6buszjarat meghosszabbitasahoz val6 hozzaallast. A Keleti
palyaudvar egy olyan csom6pont, ahova nagyon sok ember szeretne eljutni, ezert
megkonnyitene az utazast az, ha a 95-os aut6busz odaig kozlekedne.
Elnok: Orommel vette tudomasul, hogy jelenleg nem foglalkozik a terv a kiilso keriileti korut
epitesevel, illetve annak folytatasaval. Tamogatja Nagyne Horvath Emilia javaslatat.
Polgarmester urral mar beszeltek elozetesen arr61, hogy egy Kobanya teriiletet atfog6
tOmegkozlekedesi strategiat dolgozzanak ki, amit a Balazs M6r-tervhez nyujtanak be.
Gal Judit: Az anyag nagyon logikusan van felepitve, nagyon j61 szerkesztett, szines.
Tartalmilag nagyon oliilt annak, hogy be szeretnek vezetni a minel kevesebb atszallas
lehetoseget, a haj6utakon val6 kozlekedest, es a vonatok megjeleneset. 6rult az ido alapu jegy
bevezetesenek, valamint a csoportos jegynek. Jelenleg is van a BKV-nal csoportos jegy,
amely nagyon j6 lehetoseg, de minimum 10 fO kell az igenybevetelehez. Erdekli nagyon,
hogyan szeretnek megoldani a kocsik telitettseget.
Czirjak Sandor: Oriil annak, hogy a vasut nem teljesen mint szukseges rossz szerepel a
fejlesztesben. A MA V fejleszto kollegai is gondolkoznak azon, hogy a korvasutat hogyan
tudnak bevonni Budapest verkeringesebe (Rakosszentmihaly, Kerepes, Zugl6i bekoto lit).
Gazdag Ferenc: V elemenye szerint tul sok buszvonal van Budapesten es Kobanyan is. A
lehet6 legkevesebb nem villamositott jarmuvet kellene inditani.
Szobeli modositO javaslat:
Dr. Szabo Krisztian: Javasolja, hogy a hatarozattervezetben szerepelo ,a Foepiteszi Csoport
vezetoje" szovegresz helyebe ,a Foepiteszi Osztaly vezetoje" szoveg lepjen.
Indokolas: eliras tOrtent.
(563/1. modosito javaslat)
Az eloterjeszto tamogatja az 563/1. modosito javaslatot.
Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 563.
szamu eloterjesztes tamogatasar6L
A Keruletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapest
2014 es 2030 kozotti idoszakra vonatkoz6 kozeptavli kozlekedesfejlesztesi strategiajar61 -a
Balazs M6r-tervr61 sz616 javaslatr6l" sz616 563. szamu eloterjesztest az 563/1. m6dosit6
javaslat figyelembevetelevel bimogatja [62/2014. (XI. 19.)].
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5. napirendi pont:
A X. keriilet- Kobanyai ,WOLF" Poigarorseg OPSZ Gepjarmii Felderito- Specialis
Mentok- Polgari Vedelmi- Onkentes Tiizolto Egyesiilet 2014. HI. negyedeves
tevekenysegerol szolo beszamolo
Eloterjeszt6: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6his, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 559. szamu
eloterjesztes elfogadasar61.
63/2014. (XI. 19.) KKB hatarozat
a X. keriilet - Kobanyai ,WOLF" Polgarorseg OPSZ Gepjarmii Felderito - Specialis
Mentok - Polgari Vedelmi - Onkentes Tiizolto Egyesiilet 2014. HI. negyedeves
tevekenysegerol
(7 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal)
A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag a X. Keriilet - Kobanyai "WOLF"
Polgarorseg OPSZ Gepjarmu Felderito - Specialis Mentok - Polgari Vedelmi - Onkentes
Tftzolt6 Egyesiilet 2014. III. negyedeves tevekenysegerol sz616 beszamol6t elfogadja.

6. napirendi pont:
Az Alfa Polgaror Egyesiilet 2014. HI. negyedevi munkajarol szolo beszamolO
E16terjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Gal Judit: Nagyon rovid ez a beszamol6 a Wolf Polgarorseg beszamol6jahoz kepest. Nem
tudott meg belole semmit sem.
Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy a Bizottsag kozolheti a beszamol6val
kapcsolatos elvarasait a Polgarorseggel. A Wolf Polgarorseg penzligyi tamogatasban reszesiil,
az Alfa Polgarorseg reszere pedig csak helyiseghasznalatot biztosit az Onkormanyzat, ezert
nem kell szamlakkal elszamolniuk.
Elnok: Amennyiben nines tObb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 560.
szamu eloterjesztes elfogadasar61.
64/2014. (XI. 19.) KKB hatarozat
az Alfa Polgaror Egyesiilet 2014. HI. negyedevi munkajarol
(7 igen szavazattal, 2 tart6zkodassal)
A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag az Alfa Polgaror Egyesiilet 2014. III.
negyedevi munkajar61 sz616 beszamol6t elfogadja.
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7. napirendi pont:
Tajekoztato a 2014. evi ozonnoveny-mentesitesi feladatok vegrehajtasarol
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Dr. Fejer Tibor: Velemenye szerint csak a parlagffue koncentnilunk. Nagyon zavarja, hogy a
villanyp6znak toveben, a vasuti keritesek t5veben, valamint a vasuti t5lteseknel balvanyfak
t5mege no. Nem kis feladat a kiirtasuk, ezert folyamatosan kell tenni a szaporodasuk ellen.
Dr. Szabo Krisztian: Tajekoztatasul elmondja, hogy a balvanyfa irtasa nem az el6terjesztes
targya. Az el6terjesztes els6sorban az elelmiszerlanc-biztonsagi t5rveny altai nevesitett
feladatok vegrehajtasar61 sz61, amelynek kozeppontjaban a parlagfii all. Jelenleg az
Onkormanyzat nem rendelkezik megfelel6 eszkozokkel arra, hogy a kozteruletek es a
magantulajdonu ingatlanok zoldtertileti rendjet megfelel6keppen tartsa.
Elnok: Hozzateszi, hogy a pollenallergia kialakulasaban nagyon nagy szerepe van a
leveg6szennyezettsegnek. Reszt vett egy parlagfu konferencian, ahol arra kerestek a valaszt,
hogy hogyan lehet kiirtani a pollenallergen novenyeket. v elemenye szerint a komyezeti.ink
valtozasa hozta azt az eredmenyt, ami miatt elszaporodtak ezek a novenyek.
Nagyne Horvath Emilia: Erdemes lenne az emberekben tudatositani azt, hogy a nyulak,
vagy egyeb mas allatok etetesere nagyon alkalmas lenne a parlagfii, ha viragzas el6tt
lekaszalnak, mivel nagyon tapanyag dus noveny.
Dr. Mozer Eva: Elmondja, hogy az el6terjesztes val6ban kifejezetten az elelmiszerlancbiztonsagi t5rvenyb61 fakad6 feladatainkr61 sz61. 2014. evben a Hat6sagi F6osztaly reszer61
egy olyan intenziv felderit6 feladatsort hajtottak vegre, amelynek kapcsan tObb szaz
ingatlantulajdonost sz6litottak fel gyommentesitesre. Ezt minden esetben dokumentalva tettek
meg. Jogszabalyi hatter hianyaban igyekeznek felvenni a harcot ezekkel a tulajdonosokkal.
Ebben segitseget nyujt a F6osztalynak a Kozteriilet-feli.igyelet is, de a Hivatalban mindossze
egy f6 foglalkozik ezzel a problemaval. El6remozdulast lat ebben az ugyben, de van meg mit
tenni.
Nagyne Horvath Emilia: J6 otletnek tartana, ha a gyerekeket bevonnak a felderitesbe egy
verseny kereUiben.
Czirjak Sandor: A palyavasut uzemeltetesenel ktilOn szervezet foglalkozik a
gyommentesitessel a sajat koltsegveteseb6L Javasolja, hogy a Hivatal irjon egy levelet az
Elnok Vezerigazgat6nak a problemaval kapcsolatban.
Radvanyi Gabor: Folyamatosan azt tapasztalja amellett, hogy nem valaszol a levelekre a
MAV Zrt., hogy a vasuti toltesek menten megnovekedett az illegalis szemetlerakas.
Erdekl6dik, hogy van-e lehet6seg arra, hogy az Onkormanyzat miutan elszalHtotta ezekr61 a
tertiletekr61 a szemetet, fot6kkal alatamasztva ennek a tenyet a MAV Zrt.-hez es kifizessek?
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Elnok: V elemenye szerint kesziilhetne ezzel kapcsolatban egy eloterjesztes. Amennyiben
nines tObb hozzasz6his, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkUl lezarja.

A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a , 2014. evi ozonnoveny-mentesitesi
feladatok vegrehajtasar6l" sz6l6 558. szamu eloterjesztest megtargyalta.

8. napirendi pont:
Tajekoztato a 2014. evi keriHetszepito akciokrol
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:

Gal Judit: ZOldhulladek-gyiijtessel kapcsolatban olvasta, hogy a tarsashazak ot zsakot
kapnak, amely velemenye szerint nagyon j6 kezdemenyezes. A korabbi evekt61 elteroen iden
az intezmenyek ingyen mar nem juthatnak hozza ezekhez az avargyiijt6 zsakokhoz. Az eddigi
gyakorlat sokkal jobb volt.
Dr. Mozer Eva: Tajekoztatasul elmondja, hogy intezmenyenkent 30 db zsakot biztosit az
Onkormanyzat az intezmenyek reszere is. A KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft.vel meg egyeztetnie kell, mivel mar csak 200 db zsak van az ugyfelszolgalaton, es a
KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft. koltsegveteseben szerepelnek ezek a tetelek.
Amint megerkeznek az uj zsakok e-mailben ertesiteni fogjak azokat az intezmenyeket, akik
meg nem vettek at az avargyiijt6 zsakokat.
Toth Balazs: Tudomasa szerint a kivagott fakat Kobanyan kell tartani, es a raszorul6k kozott
szetosztani. Erdeklodik, hogy a zoldhulladekkal kapcsolatban is van-e ilyen rendelkezes?
Elnok: Tajekoztatasul elmondja, hogy az elszaradt, kivagott fakat a KOKERT Kobanyai Nonprofit Kozhasznu Kft. telephelyere szallitjak, ott feldolgozzak, meretre vagjak, es a raszorul6k
kozott szetosztjak, igeny eseten kiszallitjak. A zoldhulladekot a FOKERT Kobanyai Nonprofit Kozhasznu Kft. szallitja el egy Kereszturi uti komposztal6ba.
Nagyne Horvath Emilia: A helyi komposztalast kellene meg inkabb reklamozni, hogy minel
kevesebb zoldhulladekot kelljen elszallittatni.
Toth B:ahizs: A komposztal6edenyek fantasztikus hatasfokkal mUkodnek. Erdeklodik, hogy
akik kaptak komposztal6edenyt, kapnak-e avargyiijt6 zsakot is?
Szolnoki Ferencne: Tajekoztatasul elmondja, hogy a komposztalasi program 2012-ben akadt
meg az FKF Zrt. kozbeszerzesenek elhuz6dasa miatt, de 2013-ban es 2014-ben tobb mint szaz
komposztal6edenyt osztottak ki a lakossag reszere. Avargyiijt6 zsakot mindenki kap, aki
igenyli, mivel meg nines elterjedve a keriiletben a komposztalasi program.
Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelkiil
lezarja.

8

A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a ,2014. evi keriiletszepfto akci6kr6l"
sz6l6 557. szamu elOterjesztest megtargyalta.

9. napirendi pont:
Tajekoztato az ,Europai Mobilitasi Het -Automentes Nap" Kobanyan megtartott
rendezvenyrol
Eloterjeszto: Radvanyi Gabor alpolgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, a napirendi pont targyalasat donteshozatal nelktil
lezarja.
A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a , Eur6pai Mobilitasi Het - Auto mentes
Nap" Kobanyan megtartott rendezvenyrol" sz6l6 561. szamu elffterjesztest megtargyalta.

10. napirendi pont:
Tajekoztato a 2014. evben kiszaradt, beteg fak kivagasarol es potlasarol
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapesolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal:
Nagyne Horvath Emilia: A tavalyi dontes alapjan remeli, hogy ebben az evben sor kertil a
jegenyesor p6tlasara.
Szolnoki Ferencne: A legfrissebb fatiltetesi tervekben szerepel a jegenyesor p6tlasa. Jelenleg
folyik a szerzodes elokeszitese a KOKERT Kobanyai Non-profit Kozhasznu Kft.-vel.
Vincze Sandor: Nagyon sok kiszaradt es elvagott fa van a lak6k5myezeteben, amelyeket
indokolt lenne kiszedni es p6tolni. A Korosi Csoma Sandor setanyon van ket darab, a
Rossmann elott harom darab. Javasolja, hogy nezzek at a kertiletet.
Szolnoki Ferencne: A tablazatban szereplo fak a kertileti tulajdonban levo utak mellett
talalhat6k. Kapacitas hianyaban nem 100%-os a tablazat, nem tudjak a kertilet egeszet
felmemi.
Toth. Balazs: A Harmat utca 88. szam alatti altaUmos iskola mellett is van egy kiszaradt :fa,
amely kar6kent all ki a foldbol.
Czirjak Sandor: A Holgy utcaban orommel tapasztalta, hogy megtortent a fap6tlas, de a
masfel h6nap alatt nem locsolta oket senki sem. Amig nem erosodnek meg ezek a fak, addig
hetente egyszer kellene locsolni oket.
Dr. Szabo Krisztian: Hat6sagi eljarasok ovezik a fakivagasokat, ezert fat kivagni csak
engedellyellehet. Folyamatosan vegzik az elszaradt fak kivagasat.
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Elnok: Amennyiben nines tobb hozzasz6his, a napirendi pont targyahisat donteshozatal nelktil
lezarja.

A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag a , 2014. evben kiszaradt, beteg fak
kivagasar6l es p6tlasar6l" sz6l6 531. szamu elOterjesztest megtargyalta.

11. napirendi pont:
A szabalysertesekrlH, a szabalysertesi eljarasrol es a szabalysertesi nyilvantartasi
rendszerrol szolo 2012. evi II. torveny 179/A. § (3) bekezdese szerinti velemenyezese
Eloterjeszto: Kovacs Robert polgarmester
Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van,
jelezze. Amennyiben nines hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset az 575. szamu
eloterjesztes tamogatasar6l.

A Keriiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 7 igen, 1 ellenszavazattal a
,Szabalysertesekrol, a szabalysertesi eljanisr61 es a szabalysertesi nyilvantartasi rendszerrol
sz616 2012. evi II. tOrveny 179/A. § (3) bekezdese szerinti velemenyezeserol" sz616 575.
szamu eloterjesztest tamogatja [65/2014. (XI. 19.)].

Elnok: Megkoszoni a megjelentek munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott
napirendjet megtargyalta. A Bizottsag Uleset 1035 orakor bezarja.

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem:
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BuDAPEST F6vARos X. KERULET K6BANYAI ONKoRMANYZAT
KEPVISELO-TESTULET
KERULETFEJLESZTESI ES KORNYEZETVEDELMI BIZOTTSAG

J elenleti iv

2014 .. . lA ~ ... !.'!.. :.... :~.~~......... orakor megtartott Kerliletfejlesztesi es Komyezetvedelmi
Bizottsag Uleserol.
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