BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. február 18-án a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X.,
Szent László tér 29. L em. 115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Agócs Zsolt bizottsági elnök,
Gazdag Ferenc, Gál Judit, dr. Fejér Tibor, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai,
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem
képviselő tagjai.
Távolmaradását előre jelezte:
Patay-Papp Judit, a Bizottság képviselő tagja

Távolmaradás oka:
betegség

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Hegedűs Károly
aljegyző
Dr. Pap Sándor
alpolgármester
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Éder Gábor
a Jogi Osztály képviseletében
Dr. Mózer Éva
a Hatósági Főosztály vezetője
Mozsár Ágnes
a Főépítészi Osztály vezetője
Szász József
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője
Fodor János
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője
Rappi Gabriella
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály képviseletében
Hancz Sándor
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.
ügyvezetője

Meghívottak:
Móré Tünde
Habináné Musicz Erika

FásiGábor

a Főépítészi Osztály részéről
a Gazdasági és Pénzügyi
Osztály részéről
a Gazdasági és Pénzügyi
Osztály részéről

Főosztály

Költségvetési

Főosztály

Költségvetési

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Amennyiben mncs
hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak
szerint fogadja el napirendjét [1112015. (II. 18.)] :
l.

Budapest Főváros X. kerület Harmat utca - Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

2.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

3.

A "Kőbányai Komposztálási Program- 201 5" elnevezésű pályázat kiírása
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

4.

A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

5.

A Kőbányai Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

6.

Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. IV. negyedévi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

7.

Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést
bizottsági határozatokról
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

8.

A térfigyelő rendszer 2015. április l. napjától történő üzemeltetése
Előterjesztő:
dr. Pap Sándor alpolgármester

igénylő

l. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Állami főépítész eljárászáró
véleménye a tegnapi napon érkezett meg, amelyben két apró módosítást javasolnak. Ennek
alapján a mai nap folyamán írásbeli módosító javaslatot fog benyújtani.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy hova kerül kihelyezésre a nyilvános illemhely?
Dr. Szabó Krisztián: A legnagyobb kihasználtság érdekében a Tavas utca - Bányató utca
sarkára kerül kihelyezésre, a buszmegállóhoz, a lakóparkhoz, a tóhoz, valamint a színpadhoz
legközelebb eső részre.
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Tóth Balázs: A tervekben szerepel, hogy az ezen a területen lévő téglamúzeum áthelyezésre
kerül, és parkoló lesz kialakítva a területén. Érdeklődik, hogy hova kerül áthelyezésre a
múzeum, és hány fős parkoló kerül kialakításra?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy semmi más vonatkozásban nem változik
a terv, ezt a kitételt a 2003-as terv tartalmazta. Ezt a tervet is újra kell alkotnia az
Önkormányzatnak a későbbiekben. Beszámol arról, hogy jelenleg nincs olyan terv, amely
alapján áthelyezésre kerülne a téglamúzeum.
Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy a nyilvános illemhely üzemeltetésével kapcsolatban van-e
már elképzelés? A fővárosi csatornahálózatra kerül rákötésre?
Hancz Sándor: Tájékoztatást ad arról, hogy a közterületi illemhely stílusában és
működésében teljesen hasonló a Vásárló utcai illemhellyel, csak ez iker-kialakítású. Jelenleg
folyamatban van az elektromos bekötés, valamint a víz- és csatornabekötés tervezése. A
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. rendelkezik az engedélyezése tervvel, de a
szabályozási terv hiányában nem tudták benyújtani. A KÖKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft. már megvásároita az illemhelyet, és ők fogják üzemeltetni is.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 98.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest
Főváros X. kerület Harmat utca- Újhegyi út- Bányató utca - Tavas utca által határolt terület
Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2003. (III.
20.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 98. számú előterjesztést támogatja
[12/2015. (II. 18.)].
2. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: A 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása kapcsán a következő észrevételeket teszi:
l. A környezetvédelmi programban is szerepel a Zöld Dió Alapítvány Balogh János verseny
támogatása öt éven keresztül, de sajnos a költségvetésben nincs előirányozva ez az összeg.
2. A Gergely-bánya bérlésére 90 millió forint van betervezve. Érdeklődik, hogy ezt milyen
módon lehetne csökkenteni?
3. A Gergely-bánya kapcsán telekvásárlás soron szerepel 165 millió forint. Érdeklődik, hogy
ezzel a telekkel milyen tervei vannak az Önkormányzatnak?
4. A környezetvédelmi programban is szerepeinek a védett építészeti értékek mellett a védett
természeti értékek. V él eménye szerint nagyon jó lenne a védett természeti értékekre is pénzt
fordítani. A Felsőrákosi-rétek fővárosi védettséget kapott. Két évvel ez előtt kiváló
pihenőpark tervezetek, kerékpárutak lettek pályáztatással megtervezve. Ennek legalább egy
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része, például egy tanösvény egy pihenőparkkal megvalósulhatna. Ezzel több figyelem jutna a
Felsőrákosi-rétekre, és megszűnne az illegális szemétlerakás is.
5. Érdeklődik, hogy az FTC Zrt. sorára betervezett 50 millió forint pontosan mit takar?
Tóth Balázs: Tájékoztatásul elmondja, hogy tegnap este küldte el észrevételeit a
költségvetéshez kapcsolódóan, amelyből a következőket emeli ki:
l. A közösségi kertek támogatása hosszú évekre vezethető vissza. A folyamat Kőbányán is
elindult, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kijelölésre kerültek azok a területek, ahol
megvalósíthatóak lennének ezek a közösségi kertek, de még nem sikerült meghatározni azt,
hogy melyik legyen az a két vagy három terület, ahol ténylegesen megvalósíthatják ezt a
projektet. Erre a célra l O millió forintot javasol a költségvetésben biztosítani.
2. Javasolja a helyi egészségügy fejlesztését 21. századi eszközök alkalmazásával. Elismeri,
hogy az Önkormányzat tesz azért, hogy a rendelők állapota javulj on, de véleménye szerint ez
az orvosi segítségnyújtás színvonalát emelné. Javasolja, hogy a Képviselő-testület erre a célra
500 OOO Ft mértékű összeget különítsen el a költségvetésben, és a polgármester úr
végeztessen egy tanulmányt arról, hogy ezeket az eszközöket Kőbánya közegészségügyében
hogyan lehetne hasznosítani.
3. Több területet is javasol felújítani. Ezek közül az egyik a KÖSZI Művelődési Központ
melletti bitumenes pálya felújítása és a közösségnek való birtokba adása. Erre a célra 3 millió
forintot javasol betervezni a költségvetésbe.
4. A Pongrác út melletti vasúti fal felújítása érdekében az Önkormányzatnak kezdeményezően
kellene fellépnie. Javasolja, hogy a Pongrác-teleppel szemközti részt kezdje el az
Önkormányzat felújítani, lefesteni a "színes város" programhoz hasonlóan. Véleményeszerint
ez kapcsolódhatna a Kis-Pongrác projekthez is. Erre a célra 500 OOO forintot javasol
betervezni a költségvetésbe.
5. Javasolja a Liget tér környékét kedvezőbb helyzetbe hozni. Tisztában van azzal, hogy egy
nagy projekt keretében meg fog újulni a Liget tér, de ez éveket vesz igénybe. Látszatjavító
intézkedések megvalósítására l millió forintot javasol betervezni a költségvetésbe.
6. A repülőgépek zajhatásainak mérése érdekében javasolja, hogy az Önkormányzat szerezzen
be egy saját mérőműszert. Erre a célra 2,2 millió forint + áfa összeget javasol betervezni a
költségvetés be.
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy az SZMSZ 40. §-a alapján a módosító
javaslatban szövegszerűen pontosan meg kell jelölni, hogy a rendelettervezet mely
szövegrésze milyen módon változik, milyen rendelkezéssei egészül ki, illetve mely
rendelkezés elhagyása javasolt. Az elhangzottakkal kapcsolatban a következő válaszokat adja:
l. A Zöld Dió Alapítvány külön soron megjelenített támogatása a civil szervezetek
támogatásnak a közös során szerepel.
2. A Gergely-bánya bérlésével kapcsolatos összeg azon költségeket hivatott fedezni,
amelyeket a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Gergely-bánya fenntartására, üzemeltetésére,
működésére fordít (zöldterületi fenntartási költség, környezeti ártalmak csökkentésére és
terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések költségei, gázlecsapoló rendszer
üzemeltetése, karbantartása, tisztítása, víz mintavételező kutak karbantartása, üzemeltetése, a
terület őrzése és egyéb ezzel összefüggő költségek). Az Önkormányzat korábban többször
vizsgálta ezeket a költségeket, de nem volt olyan érv, amely alapján csökkenteni lehetett volna
őket.

3. A telekvásárlásra beállított összeggel kapcsolatban elmondja, hogy ez nem a Gergelybányával összefüggő tétel. A Gergely utca térségében lévő telek esetleges megvásárlására
vonatkozik a terv, ahol egy, a kerület ezen részéhez illeszkedő ipartörténeti park vagy
múzeum jellegű helyszín valósulhatna meg.
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4. A beruházásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Felsőrákosi-rétek nincs önkormányzati
tulajdonban, ezért az Önkormányzatnak jelenleg nincs arra lehetősége, hogy ilyen beruházást
valósítson meg a területen. Azon természetesen lehet gondolkozni, hogy az Önkormányzat
milyen módon tud nagyobb tulajdonrészt szerezni ezen a területen.
5. Az FTC Zrt.-vel kapcsolatban elmondja, hogy az 50 millió forint egy meglévő szerződés
alapján fizetendő összeg, amely a Bihari Sporttelepen létrejövő beruházás azon része,
amellyel az Önkormányzat járult hozzá amintegy 500 millió forint összegű beruházáshoz. Ezt
kétszer 25 millió forint összegben tavaly fizette volna ki az Önkormányzat, de a megvalósítás
elhúzódása miatt ezek az idei évben kerülnek kifizetésre.
6. A Pongrác úton lévő MÁV-kerítéssel kapcsolatban elmondja, hogy tekintettel arra, hogy
nem önkormányzati tulajdonú építmény, nem javasolja, hogy a költségvetésben ennek
rendbetételére az Önkormányzat forrást biztosítson. Ellenben folyamatban van annak a
vizsgálata, hogy a jókarbantartásra kötelezés itt milyen módon tud megtörténni.
Tájékoztatásul elmondja, hogy építésügyi hatósági beavatkozást fog kezdeményezni ebben a
témában.
Dr. Fejér Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg is az Önkormányzat támogatásával
folyamatban van egy olyan rendszer működtetése , amely a háziorvosok és a kórházak között
elektronikus kommunikációt fogja biztosítani. Sajnos országosan nem alakul jól az
egészségügyi informatika, mivel mindenhol más rendszert alkalmaznak. Az eszközök
beszerzése az egészségügyben nagyon drága. A Tóth Balázs képviselő úr által javasolt
összegből mindössze egy defibrillátor vásárolható meg.
Gazdag Ferenc: Beszámol arról, hogy az országos egészségügyi projekteknek a technológiai
szintjén ő volt a projekt vezetője. Ezekben a projektekben a fő cél az, hogy ezek a rendszerek
kialakuljanak. Javasolja, hogy várjanak szeptemberig, mivel addig kiderül, hogy melyik
irányba indul el a központi rendszer.
Czirják Sándor: A Pongrác út melletti kerítés felújításával kapcsolatban a MÁV-ot kell
megkeresni. Tudni kell, hogy a pályatest állami tulajdonú, MÁV kezelésben lévő ingatlan, az
ezt levédő életvédelmi, illetve vagyonvédelmi kerítés pedig a MÁV ingatlangazdálkodásának
a kezelésében van. A kerítésrongálások nagy része abból származik, hogy az emberek
átmásznak a kerítésen, lebontják azt, és a vasútüzem területén, illetve a vasút által elzárt
területeken illegális tevékenységet folytatnak. A MÁV erőforrásaihoz mérten visszaállítja az
eredeti állapotot, de egy hét múlva ismét lebontják a falat.
Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Balogh János verseny támogatását nem
szeretné az Önkormányzat megvonni. A költségvetés tárgyalása során voltak olyan tételek,
amelyeknél nem tartották célszerűnek, hogy egy soron előre meghatározzanak bizonyos
összegeket.
Dr. Szabó Krisztián: A zajméréssel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint
igazságügyi szakértő adhat szakértő véleményt. Így az Önkormányzat által folytatott
zajmérésnek joghatása nincs. A költségvetési tárgyalások során azt is egyértelművé tették,
hogy egy komplex feladatot teljes mértékben megvalósítani képes berendezés beszerzése 6,5
millió forint lenne. A költségvetésbe betervezésre került forrás zajmérésekre, mivel korábban
vállalta az Önkormányzat, hogy ilyen méréseket végez. Az Önkormányzat fellépésének a
hatékonysága nem a zajmérések útján fog növekedni. Az Önkormányzatnak a folyamatban
lévő hatósági eljárásokban lehetősége van jogorvoslattal élni, mint ahogy azt minden esetben
meg is teszi.
5

Gál Judit: Elmondja, hogy a Pongrác út melletti kerítés nem csak esztétikailag, hanem
egészségügyi szempontból is problémát okoz. A patkányok elszaporodása, és a Pongráctelepre való bejutása a fal lebontásával lehetövé vált. Épp ebből kifolyólag az elmúlt évben
kétszer kellett ilyen fajta problémát megoldania az Önkormányzatnak.
Dr. Pap Sándor: A költségvetésben nem szerepel mérőműszer beszerzése, mivel a hatóság
számára elfogadható, értékelhető adattá több millió forint összegért kellene átkonvertálni. A
Hatósági Főosztály 1-3 hónapos időtartamrakért be árajánlatokat, amelyet a zárszámadásba
javasolni fog betervezni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 85.
számú előterjesztés támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 85. számú előterjesztést támogatja [13/2015.
(II. 18.)].

A "Kőbányai

3. napirendi pont:
KomposztáJási Program- 2015" elnevezésű pályázat kiírása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Jelzi, hogy az előterjesztés 10. oldalán a dátum nem került
javításra, még 2014 szerepel. Javasolja, ezt javítani.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 71.
számú előterjesztés támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbányai
Komposztálási Program - 2015" elnevezésű pályázat kiírásáról" szóló 71. számú
előterjesztést támogatja [14/2015. (Il. 18.)].

4. napirendi pont:
A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatás iránti pályázatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 86. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a
"Lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás
iránti pályázatok elbírálásáról" szóló 86. számú előterjesztést támogatja [15/2015. (II. 18.)].
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5. napirendi pont:
A Kőbányai Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy előző évben jelentős fejlesztésen ment
keresztül a Kőbányai Közterület-felügyelet, amely a költségvetés alapján tovább folytatódhat
(személyzet, technikai állomány, technikai felszereltség bővülése). A Kőbányai Közterületfelügyelet számos többletfeladatot vállalt az elmúlt évben. Ilyen például a térfigyelő
karnerarendszer üzemeletetésével kapcsolatos feladatellátás. 2015. április l-jétől a térfigyelő
karnerarendszer központjában is részt vesznek a kollégák a feladat ellátásában. Ez által kerül
előkészítésre a Képviselő-testület azon döntése, amely alapján az Önkormányzat szeretné
teljes egészében átvenni a térfigyelő karnerarendszer üzemeltetését a rendőrségtőL A
statisztikákból látható, hogy a Közterület-felügyelet milyen új színt vitt a térfigyelő
karnerarendszer üzemeltetésébe. Véleménye szerint fontos, hogy a rendőrséggel a
továbbiakban is fenntartsanak valamilyen vegyes együttműködést, mivel a rendőr és a
közterület-felügyelő intézkedési jogosultsága sok tekintetben eltér egymástól. A következő
időszakban már kézbilincs, könnygázszóró palack, valamint rendőrbot alkalmazására is
lehetősége lesz a közterület-felügyelőknek Ezeket az eszközöket központi közbeszerzés útján
szerzi be az Önkormányzat.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Dr. Fejér Tibor: A Közterület-felügyelet bírságolásával kapcsolatban saját példáján keresztül
részletesen ismerteti tapasztalatait.
Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a Közterület-felügyelet intézkedhet-e közhasználat céljára
megnyitott magánterületen, például a Family Center parkolójában? Ajavaslat alapján 2015-ig
továbbra is együttműködik a Közterület-felügyelet a rendőrséggel, érdeklődik, hogy ezt
követően milyen elképzelések vannak a továbbüzemeltetéssei kapcsolatban? Hova kerül
áthelyezésre a térfigyelő karnerarendszer központja?
Dr. Szabó Krisztián: Dr. Fejér Tibor képviselő úr tapasztalataival kapcsolatban elmondja,
hogy a parkolók kialakítása nem az Önkormányzat feladata, de meg fogja vizsgálni a
problémát, és a Budapesti Közlekedési Központnál kezdeményezni fogja a változtatásokat.
Tóth Balázs képviselő úr kérdéseivel kapcsolatban elmondja, hogy a rendőrséggel kötött
szerződések éves bontásban szoktak megszületni a költségvetéshez igazodóan. A térfigyelő
karnerarendszer központjának elhelyezését az fogja befolyásolni, ha az Önkormányzat új
ügyfélszolgálati központja kiépül az Állomás utca 26. szám alatti épületben, hiszen ez
alapvetően megváltoztatja majd a szervezeti egységek elhelyezkedését. A tervek szerint a
Kőbányai Közterület-felügyelet mozgása is ezt fogja követni. A megfelelő elhelyezés után a
térfigyelő karnerarendszer központját is az Önkormányzat épületében kívánják elhelyezni. A
Közterület-felügyelet valószínűleg döntő módon, vagy teljes egészében át fogja venni a
térfigyelő
karnerarendszer
üzemeltetését.
A közhasználat
céljára
megnyitott
magánterületekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közterület-felügyelők
intézkedhetnek
7

Gál Judit: Beszámol arról, hogy a Salgótarjáni úti termelői piac mellett, a sarkon, illegális
áruértékesítés folyik. 2014. december óta a közterület-felügyelők minden szombaton
kimennek a területre, és elküldik az illegális értékesítőket, de amint a közterület-felügyelők
elhagyják a helyszínt, az illegális áruértékesítők visszatérnek. Véleménye szerint a rendőrség
nélkül nagyon nehéz ezt a problémát megoldani, ezért jó lenne elérni azt, hogy a rendőrség
segítse a közterület-felügyelők munkáját.
Czirják Sándor: Az özönnövény-mentesítés kapcsán 160 esetben történt felszólítás.
Érdeklődik, hogy az utóellenőrzésnek mi volt az eredménye?
Gazdag Ferenc elhagyta az üléstermet.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes.

Gregus György: Érdeklődik, hogy a buszmegállékban és a villamosmegállékban a
dohányzák ellenőrzése a Közterület-felügyelet feladata-e?
Tóth Balázs: Megfontolásra javasolja, hogy ebben az évben fokozottan ellenőrizzék a
közterület-felügyelők azt, hogy a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyre arra
jogosulatlanok ne állhassanak be.
Dr. Szabó Krisztián: Minden jelzést és figyelmeztetést szívesen fogadnak. Azt azonban el
kell mondani, hogy a megnövekedett létszám és a géppark sem teszi lehetövé azt, hogy
mindig, mindenhol ott legyenek a közterület-felügyelők A tervek szerint a Salgótarjáni úti
piac területét érintőerr térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre, amelytől eredményt várnak.
A rendőrséggel való együttműködés az Önkormányzat részéről mindig szorgalmazott, de ezt
nehezíti a rendőrség létszámhiánya. Az özönnövény-mentesítéssel kapcsolatos intézkedések
nagy többségben hatásosnak minősülnek. A buszmegállékban és villamosmegállékban
dohányzókkal kapcsolatos ellenőrzés - tekintettel arra, hogy a várakozóhelyek többsége
fővárosi tulajdonban van- a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. A várakozóhelyek
ellenőrzésében az ÁNTSZ az eljáró hatóság.
Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a közterületen való illegális italfogyasztás visszaszorítása,
valamint az illegális szemétlerakás megszüntetése érdekében helyezzenek ki kamerákat az
Óhegy utca -Alkér utca sarkára, a Gergely utcába, a Harmat utcába, a Sellő utcába, valamint
oda, ahol ez szükséges.
Dr. Szabó Krisztián: Jelenleg nincs az Önkormányzat tulajdonában mozgókamera, de a
költségvetésbe betervezésre került 2 darab "vadkamera" beszerzésére forrás, amelyeket
megfigyelésekre fognak tudni használni a közterület-felügyelők
Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a l 00.
számú előterjesztés elfogadásáról.
16/2015. (II. 18.) KKB határozat
a Kőbányai Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Közterület-felügyelet 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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6. napirendi pont:
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. IV. negyedévi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Érdeklődik, hogy az Önkormányzat támogatja-e az Alfa Polgárőr
Egyesületet?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat pénzzel nem
támogatja a Polgárőr Egyesületet, de ingyenes helyiséghasználatot biztosít számára.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 42.
számú előterjesztés elfogadásáról.
17/2015. (11.18.) KKB határozat
az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. IV. negyedévi munkájáról szóló beszámolójáról
(8 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2014. IV.
negyedévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

7. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő
bizottsági határozatokról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztán jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Lejárt határidejű végrehajtott, valamint
a további intézkedést igénylő bizottsági határozatokról" szóló J02. számú előterjesztést
megtárgyalta.
8. napirendi pont:
A térfigyelő rendszer 2015. április l. napjától történő üzemeltetése
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Ügyrendi hozzászólás:
Tóth Balázs: Kéri, hogy az előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezetre külön
szavazzon a Bizottság.
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 91.
számú előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő határozattervezetek támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a
"Térfigyelő rendszer 2015. április l. napjától történő üzemeltetéséről" szóló 91. számú
előterjesztés 1-3. mellékleteiben szereplő határozattervezeteket támogatja [18/2015.
(II. 18.)].
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 91. számú előterjesztés 4. mellékletében
szereplő határozattervezet támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a
"Térfigyelő rendszer 2015. április l. napjától történő üzemeltetéséről" szóló 91. számú
előterjesztés 4. mellékletében szereplő határozattervezetet támogatja [19/2015. (II. 18.)].

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 11.00 órakor bezárja.

bizottsági tag

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

o

határozatok melléklete

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

o

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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