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BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 16-án 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,
Dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál
képviselő tagjai,
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincfe:i:8{tfitlor, a"J31Zott~ág nem:c
képviselő tagjai.
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Szabó Krisztián
jegyző
Radványi Gábor
al polgármester
Dr. Éder Gábor
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Dr. Mózer Éva
a Hatósági Főosztály vezetője
Mozsár Ágnes
a Főépítészi Osztály vezetője
FodorJános
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője
Meghívottak:
Dr. Szabados Ottó
Apagyi Krisztián
Móré Tünde
HalmaÁgnes

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Hatósági Főosztály Hatósági Osztály vezetője
a Főépítészi Osztály részéről
kerületi lakos (4. számú felszólalási jegy)

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság l O fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban ötös sorszámmal jelölt "Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló
29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló előterjesztés, valamint a hatos
sorszámmal jelölt "FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesülettel megállapodás
megkötéséről" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. Kéri, akinek a napirenddel
kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri
a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról.
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal az alábbiak
szerint fogadja el napirendjét [69/2015. (XII. 16.)]:
l.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(628. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző

2.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (632. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

3.

Budapest X. kerület, Új köztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 112006. (I. 20.) önkormányzati rendelet
módosítása (631. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

4.

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 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú
előterjesztés)
Előterjesztő:

5.

dr. Szabó Krisztiánjegyző

Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (622. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

6.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
évi munkaterve (60 l. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

7.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkaterve (588. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

Agócs Zsolt képviselő

l. napirendi pont:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth. Balázs: Alapvetően egyetért a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati
rendelet bevezetéséveL A 2. mellékletben szereplő kutyasétáltatás tilalmával érintett
területekkel kapcsolatban érdeklődik, hogy a gyakorlatban milyen módon fog megvalósulni
ennek alkalmazása?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet ezen rendelkezése 2016.
június l-jén fog hatályba lépni, ami azt jelenti, hogy a polgárok, valamint az Önkormányzat
részére fél év áll rendelkezésre, hogy felkészüljön ennek a körülményeire. Az elképzelések
alapján a kutyasétáltatás tilalmával ellátott területeket egyrészt táblával fogják megjelölni,
másrészt pedig a kutyafuttatókhoz vezető útvonalakat aszfalton való felfestésekkel fogják
ellátni.
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Patay-Papp Judit: Érdeklődik, hogy az üzlettulajdonos hogy köteles gondoskodni a
rendelettervezet ll. § (2) bekezdésének érvényesüléséről? Továbbá kérdezi, hogy a
közterületen való szemetelést milyen rendelet szabályozza, és mi lesz a gyakorlati
megvalósítása a lakók tájékoztatásának, fog-e készülni kiadvány?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy a rendelettervezet ll. § (2) bekezdésének a
betartása és betartatása is nagyon nehéz. Az ilyen esetekben meg kell vizsgálni azt, hogy az
üzlettulajdonos megtette-e a jogszabálysértő magatartás megszüntetésére szolgáló intézkedést,
és ha ennek nem tett eleget, akkor büntethető. Beszámol arról, hogy a közterületen való
szemetelésről a szabálysértési törvény rendelkezik, tehát ez köztisztasági szabálysértésnek
minősül. A kőbányai lakók tájékoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy a Hivatal egy
széleskörű tájékoztatóval készül a rendelet hatálybalépésérőL A Kőbányai Hírekben meg fog
jelenni a rendelet kivonata, valamint felmerült annak is a lehetősége, hogy készítenek egy
kiadványt ezzel kapcsolatban. Ezen felül minden rendelkezésre álló médiában meg fog jelenni
a tájékoztató a rendelettel kapcsolatban.
Nagyné Horváth Emília: Az előterjesztés második odalán az szerepel, hogy a kiszabható
közigazgatási bírság alsó határa valamennyi tényállás esetében 5000 forint, míg a felső határt
az egyes tényállások jellegének megfelelően a Ket. által meghatározott keretek között
differenciáltan célszerű megállapítani. A helyszíni bírság mértékét egységesen 30 OOO
forintbanjavasolt megállapítani. Érdeklődik, hogy ez a 30 OOO Ft nem a felső határt jelenti?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy ebben az esetben két különböző
jogintézményről van szó. Egyrészről a szabálysértővel szemben a közterület-felügyelő
helyszíni bírságot alkalmazhat, amelynek az összege egységesen 30 OOO Ft. Másrészről ha
helyszíni bírság alkalmazására nincs lehetőség, akkor közigazgatási eljárás lefolytatására
kerül sor és a közigazgatási bírság összege az, ami differenciált.
Tóth Balázs: A 14. § (4) bekezdése szerint tilos közterületen, közös használatú helyiségben
vagy udvaron idegen, illetve gazdátlan állatot etetni. Érdeklődik, hogy ez vonatkozik-e a
galambetetésre, valamint a tóban lévő halak etetésére is?
Dr. Szabó Krisztián: Igen, az állatok etetésével kapcsolatos tilalom minden közterületre
vonatkozik, legyen az háziállat, vagy vadállat.
Gregus György: Jó ötletnek tartaná, ha készülnének egységes tájékoztatótáblák az
alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatban, amelyeket az üzlettulajdonosok az üzlet elé ki
tudnának helyezni.
Czirják Sándor: Beszámol arról, hogy sok helyen alkalmaznak kötelezőtáblákat, jó ötletnek
tartja ő is. Azt viszont furcsának találja, hogy egy szabálysértés során az üzlettulajdonos is
bírságolásra kerül, hiszen ő nem teheti azt meg, hogy folyamatosan figyeli a bolt előtti
területet.
Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint azzal, hogy a boltok bejárata előtt l O méterrel tilos az
alkoholfogyasztás, még nem fog megszűnni a probléma, hiszen lakossági panaszok nem csak
erről érkeznek, hanem arról is, hogy az alkoholt fogyaszták az ezzel járó élettani folytatást is
közterületen végzik el. Vél eménye szerint az az üzlet, amelyik alkoholt árul, építsen egy
nyilvános illemhelyet. Beszámol arról, hogy a társasházakban való kutyatartás állandó
probléma. Több esetben is előfordul, hogy egy lakásban három, vagy több kutyát is tartanak.
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Dr. Szabó Krisztián: Tilos közterületen alkoholt fogyasztani. A társadalomban a kulturált
alkoholfogyasztás szabályainak kellene érvényesülnie. Ennek érdekében az Önkormányzat
rendelete tiltja a közterületi alkoholfogyasztást, amely ez által szabálysértésnek minősül. Az
állattartással kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat szabályozási hatásköre szűk,
mivel a kormányrendeleti szintű szabályozás jelenleg igen széles. A kormányrendelet
meghatározza az ebtartással kapcsolatban azt, hogy milyen mozgásteret kell biztosítani a
kutyák számára.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 628.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
"Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról"
szóló 628. számú előterjesztést támogatja [70/2015. (XII. 16.)].

2. napirendi pont:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módositása
Előterjesztő: dr. Szabó K:risztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályozás tartalmazza az Újköztemető
környékén tervezett változásokat is. A legutóbbi alkalommal a Bizottság azt javasolta, hogy a
megnövekedett forgalom miatt jó lenne megnyitni egy újab b kaput az Újköztemetőben. Ezzel
szemben meglepetten látta, hogy az előterjesztésben hat kapu szerepel, ami véleményeszerint
utak építésével is jár. Ezeket az utakat azon az erdőszakaszon kell megépíteni, amelyről
korábban a Képviselő-testület úgy nyilatkozott, hogy meg kívánja őrizni.
D:r. Szabó K:risztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a jelenlegi napirendi pont a Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatról szól, a következő pedig egy Kerületi Szabályozási
Tervről, amely nem része a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatnak.
Elnök: Megadja aszótHalma Ágnesnek. Tájékoztatja, hogy az SZMSZ 17. § (3) bekezdése
szerint három perc áll rendelkezésére. (A 4/2015. felszólalási jegy a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Halma Ágnes: Az előterjesztés szerint tévesen nem került ábrázolásra a kialakítandó
közterület és ábrázolják a temető keleti bejáratát. Nem kellene ennek utánanézni 7
Mozsár Ágnes: Ez a kérdés is a következő napirendi ponthoz tartozik.
Tóth Balázs: A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatban be vannak jelölve a
megépíteni kívánt útvonalak nyomvonala.
Mozsár Ágnes: A 2006-ban elfogadott rendeletben tévesen szerepelt ennek a területnek a
lehatárolása, ezért a módosításában csak a lehatárolás került pontosításra, más módosítás nem
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történt. A Kerületi Várasrendezési és Építési Szabályzat arra a területre vonatkozik, amelyre
nincs elfogadott Kerületi Szabályozási Terv, de az Újköztemetőre van. Ebben a rendeletben
vannak fővárosi szabályozási elemek is. A hat bejáratot annak idején tervezték, tehát tervezeti
szinten megmaradnak.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 632.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 632.
számú előterjesztést támogatja [7112015. (XII. 16.)].

3. napirendi pont:
Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 112006. (I. 20.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Halma Ágnes: Korábban is feltette azt a kérdést, hogy nem zárja-e ki egymást a zajgátló
övezet belső védőövezete és a nemzeti emlékhely egyfajta közintézményként való
létrehozása?
Mozsár Ágnes: Nem, mivel ez egy országos, kiemeit beruházás lesz, valamint itt van a 301es parcella, máshova nem lehet építeni az emlékhelyet. Az államigazgatási egyeztetés
megtörtént, amelyen kifogásolás nem történt, a módosítás jóváhagyásra került.
Halma Ágnes: A Fővárosi Közgyűlés az 1870-es években határozott úgy, hogy erdővel kell
körbe venni Pest városát a lakosság egészségének védelme érdekében. A határerdő hatalmas
része Kőbányán fut, hiszen Kőbánya határmenti település volt. Úgy gondolja, hogy közös
érdekünk a határerdő védelme. A Képviselő-testület a 96/2012. (II. 23.) KÖKT határozatával
kinyilvánította, hogy nem ért egyet a térség közlekedési fejlesztésével. Érdeklődik, hogy miért
fogadnak el egy olyan tervezetet, amely kifejezetten arra épít, hogy ezen a területen a
későbbiekben út épüljön a bejárathoz?

Dr. Szabó Krisztián: Jelenleg egy hatályos rendeletről van szó. A hatályos rendelet
módosítására többféle lehetőség van. Ami jelenleg nyitva áll az az egyszerűsített tárgyalásos
eljárás, amelyet az Állami Főépítész folytat le és nem terjedhet ki a rendelet tartalmi
rnegváltoztatására.
Dr. Fejér Tibor: Örül annak, hogy rendezésre kerül a temető környéke és a bejáratok
kérdése, valarnint annak is, hogy felsorolásra kerültek azok a gyomnövények, amelyeket tilos
ültetni a temető területén. Vélernénye szerint ezen a területen kiválóan alkalmas lenne az ipari
víz locsolásra.
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Nagyné Horváth Emilia: Túlzásnak érzi a hat kaput, ezért érdeklődik, hogy milyen
lehetősége van a Bizottságnak változtatni ezen? A hat kapuhoz hat utat kell építeni, ami a
növényzet és a zöldterület sérülésével jár. Véleménye szerint elég lenne a három kapu is az
ide látogatók kiszolgálására.
Tóth Balázs: Véleménye szerint a rendelettervezet elfogadása maga után fogja vonni a hat
kapuhoz tartozó utak megépítését is. Érdeklődik, hogy van-e lehetőség arra, hogy a hatos
kapu megépülése nélkül fogadják el a módosítást?

Dr. Fejér Tibor: Beszámol arról, hogy egy teljesen gondozatlan, özönnövényekkel sűrűn
benőtt erdőről van szó, amelyet rendbe kellene tenni. Úgy gondolja, nem biztos, hogy minden
kapunak mindig nyitva kell lennie, csak akkor, ha erre szükség van.
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy ez a rendelet tíz éve van hatályban, és a
kapuk az óta vannak ott.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 631.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal, 2
tartózkodással a "Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2006. {I. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 631. számú előterjesztést támogatja [72/2015.
(XII. 16.)].

4. napirendi pont:
Budapest X. kerület, Sibrik Mild.ós út- Mádi -Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi
sétány - Gergely utca által határolt terület Kerületi építési szabályzatáról és Szabályozási
tervéről szóló 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 637. számú
előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a
"Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út- Mádiút-Tavas utca- Sütöde utca- Újhegyi sétány
- Gergely utca által határolt terület Kerületi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről
szóló 29/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 637. számú
előterjesztést támogatja [73/2015. (XII. 16.)].

5. napirendi pont:
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Jelzi, hogy a huszadik pontban szereplő pályázat címe az
iskolákról szól, de a pályázaton részt vevők az előterjesztés szerint óvodák voltak. Véleménye
szerint ez egy elírás.
Gál Judit: Úgy gondolja, hogy mivel az óvodák önkormányzati fenntartású intézmények,
ezért ők vettek részt a pályázaton. Az iskolák fenntarthatóságáról a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak kell gondoskodni.
Czirják Sándor: Kéri, hogy a szerverre kerüljön fel a Mázsa tér, Liget tér interrnodális
csomópont pályázatával kapcsolatos anyag.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal
nélkül lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai uniós és egyéb pályázatok
aktuális állásáról" szóló 622. számú előterjesztést megtárgyalta.
Ügyrendi javaslat:
Radványi Gábor: Kéri, hogy a Bizottság ismételten nyissa meg az "Európai uniós és egyéb
pályázatok aktuális állásáról" szóló napirendi pontot, mivel módosító javaslatot szeretne
tenni.
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az "Európai uniós és egyéb pályázatok
aktuális állásáról" szóló napirendi pont ismételt megnyitásáróL
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal ismételten
megnyitja az "Európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról" szóló napirendi pont
tárgyalását [74/2015. (XII. 16.)].
5. napirendi pont:
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri Radványi Gábort, tegye meg módosító javaslatát.
Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy az előterjesztés egészüljön ki az alábbi
határozattervezette l:

"/2015. (XII. 17.) határozata
a Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont pályázatával összefüggő megismerési
igényről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai
Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a KÖZOP-5.5.0-0911-2011-0028 pályázat
keretében elkészült a "Budapest X. kerület, Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont
részletes megvalósíthatósági tanulmánya" című dokumentumot tegye hozzáférhetővé az
elektronikus hálózaton a Képviselő-testület és bizottságai tagjai részére.
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Határidő:

Feladatkörében érintett:

2016. január 28.
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója"

Indokolás: a pályázat jelentősége indokolja a
körű tájékoztatását.

Képviselő-testület

és bizottságai tagjainak teljes
(622/1. módositó javaslat)

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal
nélkül lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai uniós és egyéb pályázatok
aktuális állásáról" szóló 622. számú előterjesztést a 622/1. módosító javaslat
figyelembevételével megtárgyalta.
6. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
munkaterve
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 601. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi
munkatervéről" szóló 601. számú előterjesztést támogatja [75/2015. (XII. 16.)].

7. napirendi pont:
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: Agócs Zsolt képviselő
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 588. számú
előterjesztés elfogadásáról.
76/2015. (XII. 16.) KKB határozat
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervéről
(l Oigen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az l. melléklet szerint jóváhagyja a 2016.
évi munkatervét.

(Az l.

mellékletben szereplő munkaterv mindenben megegyező az előterjesztésben

szereplővel.)
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Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 10.15 órakor bezárja.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv meUékletei

../

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

../

jelenléti ív

../

ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

../

felszólalási jegy

törvényességi észrevétele
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BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÖ-TESTÜLET
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Jelenléti iv
2015. december 15. 9.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülésérőL
Bizottsági tagok:

AJá~\-Sdw

Agócs Zsolt

: ~: ~ · ·: :~: : :· · · · · · · · · : : · · · · ·

Dr. Fejér Tibor
Gál Judit

: : :;,: :~:9rl::: ~: : : : : -·:·:-: :

Gazdag Ferenc
Patay-Papp Judit Vivien

---r-----------------~~--------------------

Tóth Balázs
Czirják Sándor

~:~-~·····::~.::::::.:::::• :::::• :.::::···::.

Gregus György
Nagyné Horváth Emilia

-----~-----------

Vincze Sándor
Tanácskozási joggal: (aláírás)
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FELSZÓLALÁS!
JEGY
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. december 16-ai ülésére
Név: ...
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván hozzászólni:
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Megjegyzés az SZMSZ 17. { (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalást engedélyez.

