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.
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA NOV 3

o.

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015 . november 18-án a Budapest
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében_(Budagestl' X.,- Szent
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén.
Főváros

Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra
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Agócs Zsolt bizottsági elnök,
~~ ·
Dr. Fejér Tibor, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai,
f -_Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze S 'n~8r~ a Bizottság"ne.rn képviselő
Távolmaradását előre jelezte:

Távolmaradás oka:

Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja
Patay-Papp Judit, a Bizottság képviselő tagja

külföldön való tartózkodás
munkahelyi elfoglaltság
betegség

Tanácskozási joggal jelen vannak:

alpolgármester
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
a Hatósági Főosztály vezetője
a Főépítészi Osztály vezetője
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében

Meghívottak:

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
vezetője

Kármán Kitti

a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
részéről

Dr. Kustra Pál

kerületi lakos (3 . 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 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétel e, javaslata van, jelezze.
Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a komposztálási prograrnról, valamint az ipari víz öntözésre való

felhasználásáról készül-e
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tagjai.

Dr. Nagy Jolán
Dr. Egervári Éva
Cserteg Imre

l
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A jelenléti ív alapján jelen vannak:

Radványi Gábor
Dr. Éder Gábor
Dr. Mózer Éva
Mozsár Ágnes
Szász József
Dr. Horváth György

"i'

előterjesztés?

Dr. Fejér Tibor: Kérdezi, hogy a következő évtőllehetne-e más időpontban a Bizottság ülése?

l

Elnök: Tájékoztatást ad Tóth Balázsnak arról, hogy akkor készítik el a Hivatal munkatársai az
előterjesztést, ha előzetesen írásos anyagot nyújt be kérésével kapcsolatban.
Dr. Éder Gábor: Beszámol arról, hogy konkrétan meg kell határozni az előterjesztés tárgyát Az
SZMSZ szerint bármelyik képviselő benyújthat előterjesztést, de ehhez konkrét, írásos döntési
javaslatot kell benyújtani Jegyző úr felé.
Radványi Gábor: Elmondja, hogy a következő bizottsági ülést előkészítő értekezlet a Képviselő
testület ülését követkő héten, kedden lesz. Ezen az értekezleten megbeszélik, hogy milyen formában
tud bejönni a Bizottság ülésére a kért előterjesztés.
Dr. Éder Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság mai ülésének harmadik napirendi
pontjában szerepel tájékoztató a komposztálási programmal kapcsolatban.
Tóth Balázs: A Bizottság még nem kapott tájékoztatót az ipari víz kerületi felhasználásáról,
valamint a parkok avarának komposztálásáról, valamint visszaforgatásáróL Szeretné, ha a Bizottság
megtárgyalná ezeket, és döntene arról, hogy a jövőben is tovább akarja-e folytatni ezeket a
programokat.
Szász József: A komposztálóudvar létrehozásával kapcsolatban egyeztetett szomszédos
kerületekkeL A beruházás körülbelül 800 millió Ft összegű lenne. Beszámol arról, hogy a 2016. évi
költségvetésben betervezésre kerül a megvalósíthatósági tanulmány fedezete. Amíg a tanulmány
nem készül el, addig nem tudnak továbblépni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend
elfogadásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint
fogadja el napirendjét [65/2015. (XI. 18.)]:
l . A repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának
kezdeményezése
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester

2. Egyes Kerületi Szabályozási Tervek módosításának kezdeményezése
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
3. Tájékoztató a 2015. évi kerületszépítési akciókról
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
4. Tájékoztató a 2015. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
5. Tájékoztató a 2015. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztiánjegyző

l. napirendi pont:
A repülési zajterhelés vizsgálata során alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának
kezdeményezése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Abban látja a kiutat, ha az egészségügyi problémák irányába vinné el az
Önkormányzat ezt az ügyet. Egyetért az értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezésével.
Radványi Gábor: Az előterjesztés mellé csatolt táblázatokban nem ismeri a rövidítéseket, ezért
célszerű lett volna egy rövidítésértelmező szótárt készíteni.
Elnök: Ez az előterjesztés egy lépés abba az irányba, hogy az Önkormányzat rá tudja kényszeríteni
a repülőteret arra, hogy a főváros mellé költözzön ütemezett lépésekben.
Czirják Sándor: Elmondja, hogy napi potenciális veszélyt jelent az, hogy egy alkatrész rázuhan a
kerület egyik lakótelepére. Vél eménye szerint az üzemeltetés szempontjából a leggazdaságosabb
megoldás az lenne, ha a repülési irányt észak-nyugati irányról, észak-déli irányra változtatnák
Felajánlja segítségét a zajterhelési térkép elkészítésében.
Dr. Fejér Tibor: Beszámol arról, hogy adatgyűjtési hibákról van szó a mellékletekben szereplő
táblázatokban, valamint arról, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai sem felelnek meg annak
az elvárásnak, amelyet az Önkormányzat támaszt feléjük. A feldolgozás nem megfelelően történik.
Elnök: Megadja a szót dr. Kustra Pálnak. Tájékoztatja, hogy az SZMSZ 17. §(3) bekezdéseszerint
három perc áll rendelkezésére. (A 3/2015. felszólalásijegy a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kostra Pál: Véleménye szerint nem értelmezhető az előterjesztés szövege. Nem érti, kire
gondol az előterjesztő a feladatkörrel rendelkező miniszter alatt. Legalább három minisztériumot
érint a probléma, ezért Orbán Viktornak kellene írni egy levelet a problémával kapcsolatban. Ú gy
gondolja, hogy az előterjesztés technikailag nem kidolgozott. Egy előterjesztéshez egy konkrét,
szakmailag megalapozott cél tartozik, amelyet megfelelő ütemezésre kell lebontani. A Dolomit utcai
mérésekkel kapcsolatban az aggályait már tavaly is elmondta. Ezeket az adatokat az alkalmazott
műszer típusa miatt egy ellenszakértő bármikor kétségbe vonhatja, mivel a műszer a
tartományváltás során több percen keresztül nem képes mérni, ezért számított értékekkel pótolja a
hiányzó adatok egy részét.
Dr. Mózer Éva: Tájékoztatja a Bizottságet arról, hogy előzetesen kértek egy árajánlatot, amely
alapján az ajánlatot tevő cég 5,9 millió Ft + áfa összeg ellenében vállalja egy komplex anyag
összeállítását nemzetközi kitekintéssel, ami ennek a kezdeményezésnek a szakmi hátterét
biztosítaná. Beszámol arról, hogy jelenleg erre nincs forrása az Önkormányzatnak
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 550. számú
előterjesztés támogatásáról.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Repülési
zajterhelés vizsgálata során alkalmazott értékelési rendszer felülvizsgálatának kezdeményezéséről"
szóló 550. számú előterjesztést támogatja [66/2015. (XI. 18.)].

2. napirendi pont:
Egyes Kerületi Szabályozási Tervek módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: A Keresztúri út szabályozási tervének módosításával kapcsolatban kérdezi, hogy nem
fogja-e a munkamenetet hátráitatni az, ha a Rákos-patak által határolt terület egy része más
övezethez kerül? Tudomása szerint a Rákos-patak mentét egységes területként kívánja az
Önkormányzat visszaállítani, élővé tenni.
Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy általában két terület határa mentén alakulnak ki problémák. Ezeket
a problémákat kívánják kezelni, tisztázni a módosítással. A Rákos-patak feletti zöldterületre van egy
élő szabályozási terv. Lehetőség van a terület kiterjesztésére, de csak a tervezési terület mérete
növekedne.
Nagyné Horváth Emília: Tudomása szerint az
pályázatok is.

előző

ciklusban erre a területre voltak rekreációs

Gregos György: Érdeklődik, hogy a Kőbányai Torna Club által megépíteni kívánt kerékpárcsarnok
mennyit fog elvenni a Sportliget zöldterületéből?
Mozsár Ágnes: Nem fog elvenni a zöldterületből a csarnok, mivel a jelenleg is általuk bérelt
területen belül kívánnak építkezni.
Szóbeli módosító javaslat:
Elnök: Javasolja, hogy az
alábbi 2. ponttal:

előterjesztés

l . mellékletében

szereplő

határozattervezet egészüljön ki az

"2. A Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg a zöldterület kiterjesztésének lehetőségét a
szakmai szempontok figyelembevételével."
Indokolás: A zöldterület egyben való kezelése.
(552/1. módosító javaslat)
Az előterjesztő támogatja az 552/1. módosító javaslatot.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 552. számú
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozattervezet elfogadásáról az 552/1. módosító
javaslat figyelembevételével.
67/2015. (XI. 18.) KKB határozat
a Budapest X. kerület, Rákosvölgyi utca - Keresztúri út - Túzok utca - Rákos-patak által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 5/2004. (II. 19.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest X. kerület, Keresztúri útTúzok utca - Rákos-patak- 42844 hrsz. és annak meghosszabbított telekhatára által határolt
terület (Keresztúri út 6-7. zóna) Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 1112006. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításának
kezdeményezéséről

(7 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Rákosvölgyi
utca - Keresztúri út - Túzok utca - Rákos-patak által határolt terület Kerületi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2004. (II. 19.) önkormányzati
rendelet, valamint a Budapest X. kerület, Keresztúri út- Túzok utca- Rákos-patak- 42844 hrsz. és
annak meghosszabbított telekhatára által határolt terület (Keresztúri út 6-7. zóna) Kerületi Építési
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Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2006. (III. 17.) önkormányzati
rendelet módosításának kezdeményezésével.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg a zöldterület kiterjesztésének lehetőségéta
szakmai szempontok figyelembevételével.
Határidő:
2015. december 15.
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője

68/2015. XI. 18.) KKB határozat
a Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt
terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló
18/2002. (VII. ll.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Újhegyi útHarmat utca- Hangár utca- Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 18/2002. (VII. ll.) önkormányzati rendelet
módosításának kezdeményezésével.
Határidő:
2015. december 15.
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője

3. napirendi pont:
Tájékoztató a 2015. évi kerületszépítési akciókról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Megköszöni a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., valamint
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályának közreműködését a kerületszépítő akciókban.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2015. évi kerületszépítési akciókról" szóló
544. számú előterjesztést megtárgyalta.

4. napirendi pont:
Tájékoztató a 2015. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: Többen felvetették már, hogy a kerületben létesüljön egy faiskola. Megfontolásra
javasolja, hogy kérjék fel a polgármestert, vizsgáltassa meg ennek a lehetőségét.
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Nagyné Horváth Emília: Támogatja az ötletet. Véleménye szerint a Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskolával együttműködve meg lehetne valósítani ezt a javaslatot. Úgy gondolja, hogy a
komposztálással kapcsolatban lehetne szakmai tájékoztatót tartani a lakosság részére.
Radványi Gábor: Egyetért a szándékkal, de ennek költségvetési vonzata is van, ezért csak ígéretet
tud tenni azzal kapcsolatban, hogy megvizsgálják a faiskola létrehozásának lehetőségét. Véleménye
szerint nem szükséges erről határozatot hozni.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2015. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról
és pótlásáról" szóló 554. számú előterjesztést megtárgyalta.

5. napirendi pont:
Tájékoztató a 2015. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 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 "2015. évi özönnövény-mentesítési feladatok
végrehajtásáról" szóló 524. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 10.30 órakor bezárja.

(

Agócs Zsolt
bizottsági elnök

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Jegyző
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A jegyzőkönyv mellékletei

./

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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2015. november 18. 9.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülésérőL

Bizottsági tagok:
Agócs Zsolt

Aláírás:
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FELSZÓLALÁS!
JEGY
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-ai ülésére
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Mely napirendi ponthoz/témához kíván bozzászólni:
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olvasható aláírás

* Megjegyzés az SZMSZ 17. § (3) bekezdése értelmében: Ha felszólalási jegyet töltöttek ki, az ülésen
megjelenteknek a tárgyalt napirendi ponthoz a levezető elnök három perces felszólalás t engedélyez.

