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BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 24-én a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X.,
Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén.
Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra

A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Agócs Zsolt bizottsági elnök,
,
Gazdag Ferenc, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai,
fY:st::b·
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vin<iie--Saiidör,

képviselő tagjai.

Távolmaradását előre jelezte:
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja
Dr. Fejér Tibor, a Bizottság képviselő tagja
Patay-Papp Judit, a Bizottság képviselő tagja

a Bizottság

nem
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Hegedűs Károly
aljegyző
Radványi Gábor
alpolgármester
Dr. Éder Gábor
a Jogi Osztály képviseletében
Mozsár Ágnes
a Főépítészi Osztály vezetője
Dr. Mózer Éva
a Hatósági Főosztály vezetője
Szász József
a Hatósági Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője
Jógáné Szabados Henrietta
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében
Tubák István
képviselő
Dr. Horváth György
a Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében
Meghívottak:
Szöllősi Erika
Móré Tünde
Tóth Béla
Gardi József
Niedetzky Andrea
Ruhus Zoltán
Cseh Zsolt
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a Főépítészi Osztály részéről
a Főépítészi Osztály részéről
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány képviseletében
a BFVT Kft. részéről
a BFVT Kft. részéről
a BFVT Kft. részéről

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készüL
l

Elnök: A bizottsági ülés tervezett napirendjében a következő sorrendmódosítást javasolja:
-második napirendi pontként tárgyalja a Bizottság a meghívóban 8. sorszámmal szereplő,
a "Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről" szóló 317.
számú előterjesztést,
- harmadik napirendi pontként a meghívóban 9. sorszámmal szereplő, a "Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről" szóló 318. számú
előterjesztést,

- negyedik napirendi pontként a meghívóban l O. sorszámmal szereplő, a "Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének kijelöléséről" szóló 348. számú
előterjesztést,

- ötödik napirendi pontként a meghívóban 2. sorszámmal szereplő, a "Budapest X. kerület,
Kerepesiút-Fehér út- Albertirsai köz- Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
44/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 369. szánú
előterjesztést.

Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak a sorrendmódosítás elfogadásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a következő
sorrendmódosításról dönt:
- második napirendi pont: A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló 317. számú előterjesztés,
harmadik napirendi pont: A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi
tevékenységéről szóló 318. számú előterjesztés,
- negyedik napirendi pont: A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma
elnökének kijelöléséről szóló 348. számú előterjesztés,
-ötödik napirendi pont: A Budapest X. kerület, Kerepesiút-Fehér út- Albertirsai közAlbertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 44/2007. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 369. szánú előterjesztés [39/2015. (VI. 24.)].
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a
napirend elfogadásáról az elfogadott sorrendmódosítás figyelembevételével.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak
szerint fogadja el napirendjét [40/2015. (VI. 24.)]:
l.

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Előterjesztő:

2.
3.

Radványi Gábor alpolgármester

Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Radványi Gábor alpolgármester

Előterjesztő:

4.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének kijelölése
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
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5.

A Budapest X. kerület, Kerepesiút-Fehér út- Albertirsai köz- Albertirsai út (MÁV
vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének j óváhagyásáról szóló 44/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

6.

Budapest X. kerület Vaspálya utca- Kőér utca- Óhegy utca- Kápolna tér- Kápolna
utca - Kőrösi Csoma Sándor út
Liget tér által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

7.

Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári utca-Kőrösi Csoma Sándor út- Szent László
tér - Állomás utca - Korponai utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának
programjavaslata
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

8.

Kőbánya- Kertvárosban
Előterjesztő:

9.

Tájékoztató

a

forgalmi rend változásának kezdeményezése
Agócs Zsolt képviselő

Képviselő-testület

átruházott

hatáskörében

hozott

polgármesteri

döntésekről
Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

l O. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
ll. Beszámoló a X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. II. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

12. Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. II. negyedéves tevékenységéről
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
Tóth Balázs megérkezett az ülésterembe.
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7fővel határozatképes.

1. napirendi pont:
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről

Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

Radványi Gábor alpolgármester

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emilia: Nagyon fontos lenne az épület állagát rendbe tenni, vagy másik
épületet találni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság számára.
Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2015. ev1
költségvetésben 3 millió forint összegű támogatást szavazott meg a Kőbánya Tűzvédelméért
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Közalapítvány támogatására azzal a céllal, hogy gépjárművet vásároljanak ügyintézés,
valamint bevetésekre való kijárás céljából a Tűzoltóparancsnokság részére. Pokó Gábor
lemondott elnöki tisztségéről, ezért a költségvetésben rendelkezésre álló összeg utalása
jelenleg nem lehetséges. A Képviselő-testület várhatóan a holnapi ülésén dönt az Alapítvány
elnöki tisztségének betöltéséről, ezzel az objektív probléma elhárul, és az Önkormányzat
biztosítani fogja részükre a támogatást.
Nagyné Horváth Emilia: Milyen lehetőségek vannak az épület karbantartására?
Radványi Gábor: Az épület nem az Önkormányzat tulajdonát képezi, ezért a lehetőségek
korlátozottak.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 34 7.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről" szóló 347. számú
előterjesztést támogatja [4112015. (VI. 24.)].

Beszámoló a

2. napirendi pont:
Közbiztonságáért Közalapitvány 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Kőbánya

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Béla: Kéri, hogy az Önkormányzat támogassa anyagi eszközökkel a Kőbánya
Közbiztonságáért Közalapítványt, mivel a stratégiai támogató ik elfogytak, a 2015. évre
79 OOO forint tőkéjük maradt.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 317.
számú előterjesztés elfogadásáról.
42/2015. (VI. 24.) KKB határozat
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapitvány 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámólóról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Közbiztonságáért
Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

3. napirendi pont:
Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Eiőterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 318. számú
előterjesztés elfogadásáról.
43/2015. (VI. 24.) KKB határozat
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

4. napirendi pont:
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány kuratóriuma elnökének kijelölése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 348. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma elnökének kijelöléséről" szóló 348. számú
előterjesztést támogatja [44/2015. (VI. 24.)].

5. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Kerepesi út - Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út (MÁV
vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 44/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módositása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Nemzeti Sportközpont beruházásaként ezen
a területen egy nemzeti lőtér épül. A terület a Nemzeti Sportközpont, valamint a Magyar
Állam vagyonkezelésében áll. A meglévő épület megőrzése, valamint új épülettel történő
bővítése szükségessé teszi a Kerületi Szabályozási Terv módosítását. A módosítás során a
KSZT hatályba lépése óta eltelt időszak jogszabályváltozásai miatt szükséges korrekcióra is
sor kerül.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 369.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest
X. kerület, Kerepesiút-Fehér út- Albertirsai köz- Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 44/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 369. számú
előterjesztést támogatja [45/2015. (VI. 24.)].
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6. :napirendi pont:
Budapest X. kerület Vaspálya utca- Kőér utca -Óhegy utca- Kápolna tér- Kápolna
utca - Kőrösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Cseh. Zsolt: A BFVT Kft. képviseletében prezentáció keretében bemutatja a Budapest X.
kerület Vaspálya utca - Kőér utca - Óhegy utca - Kápolna tér - Kápolna utca - Körösi
Csoma Sándor út - Liget tér által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának
programjavaslatát
Tóth. Balázs: A Liget téren készül egy interrnodális csomópont tervezése. Érdeklődik, hogy a
két tervezés szempontjait figyelembe veszik-e? Az említett kiemeit épületekkel kapcsolatban
elmondja, hogy tudomása szerint nem önkormányzati tulajdonban vannak. Érdeklődik, hogy a
programjavaslat nem befolyásolja-e a Török Iskolajogi rendezését?
Gazdag Ferenc: Az Ihász utcában szálladát üzemeltetni véleménye szerint nem biztos, hogy
jó ötlet. A környéki lakóknak ez problémát jelentene, a szálloda üzemeltetéséből adódó zaj
miatt. Elmondja, hogy az előterjesztésben említett zöldövezet kialakítása nagyon jelentős
lakóépület-rombolással járna. Véleményeszerint ez sem jó megoldás.
Mozsár Ágnes: Az interrnodális csomóponttal kapcsolatban elmondja, hogy a
programjavaslat nem befolyásolja a kiépülését. A Török Iskola kapcsán elmondja, hogy a régi
rendezési terv alapján is lehetséges lett volna a jogi rendezése, de az a baj, hogy a területnek
több tulajdonosa van, keveredtek a tulajdonjogok. A zöldövezet kialakítása nem jelenti azt,
hogy össze kell nyitni a telkeket, hanem csak azt, hogy zöldterületként kell használni a telkek
végét, nem lehet új épületeket építeni rájuk.
Cseh. Zsolt: A Török Iskola esetében egy átmeneti szabályozás lenne célszerű a jogilag
rendezetlen telkek miatt. Az Ihász utcai szállodával kapcsolatban elmondja, hogy a területen
van egy meglévő, jelenleg is működő épület, amely lakóépületként nem használható, ezért
javasolták a szálloda üzemeltetését.
Mozsár Ágnes: A funkciók körét a rendeletben lehet szabályozni, szűkíteni.
Gazdag Ferenc: A Cserkesz utcai Iskolánál reggel teljesen megbénul a forgalom.
lenne megnézni, hogy lehet-e egyirányúsítani a területen.

Célszerű

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy csak a szabályozási szélességeket tudják
ellenőrizni a rendezési terv alapján.
Nagyné Horváth. Emília: Az egész anyagot áthatja a környezetbarát szemlélet. Véleménye
szerint a zöldfalakat is lehetne preferálni ezen a területen, de akár egy ipartörténeti
gyűjteménynek is lehetne a része ez a terület.
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 359.
számú előterjesztés elfogadásáról.
46/2015. (VI. 24.) KKB határozat
a Budapest X. kerület Vaspálya utca - Kőér utca - Óhegy utca - Kápolna tér - Kápolna
utca - Körösi Csoma Sándor út - Liget tér által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának programjavaslatáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület Vaspálya utca Kőér utca - Óhegy utca - Kápolna tér - Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor út - Liget tér
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslatát az 1. mellékelt szerint
elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője

(Az l. mellékletben

szereplő

programjavaslat mindenben

megegyező

az

előterjesztésben

szereplővel.)

7. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári utca- Körösi Csoma Sándor út- Szent László
tér - Állomás utca - Korponai utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának
programjavaslata
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Niedetzky Andrea és Ruhus Zoltán: A BFVT Kft. képviseletében prezentáció keretében
bemutatja a Budapest X. kerület Kolozsvári utca- Körösi Csoma Sándor út- Szent László tér
- Állomás utca - Korpanai utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának
programjavaslatát.
Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy van-e lehetőség egységes övezet kialakítására a területen?
Ruhus Zoltán: Ez egy útépítési beavatkozás, amelyet az Önkormányzatnak külön eljárás
keretében kell kialakítania.
Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy lehetőség van a fizető parkoló övezet
kialakítását és a forgalomkorlátozást egy forgalomtechnikai tervben elkészíteni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 358.
számú előterjesztés elfogadásáról.
47/2015. (VI. 24.) KKB határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári utca - Körösi Csoma Sándor út - Szent
László tér - Állomás utca - Korponai utca által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának programjavaslatáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kolozsvári
utca - Kőrösi Csoma Sándor út - Szent László tér - Állomás utca - Korpanai utca által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslatát az l. mellékelt szerint
elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője
(Az l. mellékletben

szereplő

programjavaslat mindenben

megegyező

az

előterjesztésben

szereplővel.)

8. napirendi pont:
Kőbánya-Kertvárosban forgalmi :rend változásának kezdeményezése
Előte:rjesztő: Agócs Zsolt képviselő
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
Szóbeli módositó javaslat:
Elnök (előte:rjesztő): Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező indítvány 3.
pontja az alábbiak szerint módosuljon:
"3. A Hárslevelű utca és a Zöldpálya utca teljes hosszában, minden keresztutca teljes
keresztmetszetében forgalomcsillapító küszöb kerüljön létesítésre, illetve meg kell vizsgálni
lehetőségét,
hogy
más
forgalomtechnikai
eszköz
is
alkalmazható-e
annak
forgalomcsillapításra, valamint a mellékutcai forgalomcsillapító küszöbök kerüljenek
elbontásra."
(352/1. módositó javaslat)
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 352.
számú előterjesztés támogatásáról a 352/l. módosító javaslat figyelembevételével.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya
Kertvárosban forgalmi rend változásának kezdeményezéséről" szóló 352. számú előterjesztést
a 352/l. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [48/2015. (VI. 24.)].

Tájékoztató a

9. napirendi pont:
átruházott hatáskörében hozott polgármesteri

Képviselő-testület

döntésekről

Előterjesztő:

Kovács Róbert polgármester

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 "Képviselő-testület átruházott
hatáskörében hozott polgármesteri döntésekről" szóló 319. számú előterjesztést megtárgyalta.
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10. napirendi pont:
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: A TÉR-KÖZ pályázattal kapcsolatban látja az anyagban, hogy az "A"
komponensre pályázott az Önkormányzat. Érdeklődik, hogy lesz-e "B" komponens is,
továbbá érdeklődik, hogy az interrnodális csomópont terveit mikor láthatja a Bizottság?
Dr. Szabó Krisztán: A TÉR-KÖZ pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy az "A"
komponens közé nagy projekteket, míg a "B" komponens közé a kis projektek tartoznak. Az
interrnodális csomópont terveivel kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat még nem
kapta meg a lezárt dokumentumokat.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai uniós és egyéb pályázatok
aktuális állásról" szóló 349. számú előterjesztést megtárgyalta.

11. napirendi pont:
Beszámoló a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők- Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. H. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 350. számú
előterjesztés elfogadásáról.
49/2015. (VI. 24.) KKB határozat
a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciálls
Mentők - Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. I. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámolóról
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. Kerület - Kőbányai "WOLF"
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2015. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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12. napirendi pont:
Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. U. negyedéves tevékenységéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 351. számú
előterjesztés elfogadásáról.
50/2015. (VI. 24.) KKB határozat
az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolóról
(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IL
negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 11.10 órakor bezárja.

Törvényességi szempontból ell

10

A jegyzőkönyv mellékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok melléklete

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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