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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. március 31-én megtartott 
ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. 115.) 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 9,00 óra 
 
 
J e l e n  v a n n a k : 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök,  
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Révész Máriusz, Tokody Marcell Gergely a bizottság képviselő 
tagjai,  
Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, Zima István a bizottság nem 
képviselő tagjai 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
Somlyódy Csaba a bizottság képviselő tagja  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor      alpolgármester 
dr. Csere Fruzsina     Polgármesteri Kabinet részéről 
Mozsár Ágnes       főépítész 
Szőllősi Erika       Főépítészi Osztály részéről 
Móré Tünde       Főépítészi Osztály részéről 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna   Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály részéről 
dr. Korpai Anita      Jogi Osztály vezetője 
 
 
Meghívottak: 
Kralováncsky Péter     MÁVTI Kft. ügyvezetője 
Hanz Sándor       KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
Elnök: Marksteinné Molnár Julianna 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Gömör Katalin vezeti. 
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47/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 
 

1. Tájékoztatás a Budapest X. kerület Kőbánya – Kispest vasútállomás fejlesztésének 
előkészítéséről 
(Bizalmas: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében ) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Bankó Kft. játszótér építésére vonatkozó pályázati felhívása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 

3. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti Megállapodás kezdeményezésére „A Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról” 
(Bizalmas: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 12. §-a 
értelmében) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 

4. Javaslat Kőbánya 2011. évi parlagfű-mentesítési programjára 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. Javaslat céltartalék felszabadítására a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű „A 
kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 
megvalósításához 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

6. Az SZMSZ módosításának koncepciója a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság hatáskörét érintően 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
7. Javaslat a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról és a fás 

szárú növények védelméről, valamint a környezeti zajvédelem helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
8. A Kőbányai Komposztálási Program idei évi folytatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. Takarítási Akció Kőbányán 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
10. „Ültess fát a jövőnek staféta!” akció idei évi folytatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 

11. „Virágot a szemét helyére!” akció 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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12. Önkéntes munkát végzők részére igazolás kiállítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
13. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési, elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési 

akció Kőbányán 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
14. Javaslat Kőbánya játszóterein ivókút létesítésére 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

15. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal aktuális európai uniós pályázatairól és a várható 
pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

16. Javaslat „A 7/2011. (III.9) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatokból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” című felhíváson való részvételre 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz megérkezik az ülésterembe. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 
 1./ Napirendi pont: 

Tájékoztatás a Budapest X. kerület Kőbánya – Kispest vasútállomás fejlesztésének 
előkészítéséről 
 

48/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület Kőbánya – Kispest 
vasútállomás fejlesztésének előkészítésével kapcsolatban készült tanulmánytervet 
továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 

 
 2./ Napirendi pont: 

A Bankó Kft. játszótér építésére vonatkozó pályázati felhívása 
 

49/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Bankó Kft. játszótér építésére vonatkozó BB-10/2011 kódú pályázati felhívása alapján az 
Önkormányzat a Mádi utca 3-5. - Harmat köz 8/b. szám alatti területen (hrsz:41397/1), a „B" 
kategória: Natur Play (FSC keményfa) játszóeszköz család elemeit tartalmazó játszótér 
kialakítására nyújtson be pályázatot 15 millió forint keretösszeggel. A Bizottság a tervezés 
során a játszótér végleges kialakításához lakossági fórum megtartását tartja szükségesnek, 
melynek megszervezésére felkéri polgármestert.  
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 3./ Napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti Megállapodás kezdeményezésére „A Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról” 
 

50/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról szóló  -   a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata között történő - 
Megállapodást képviselő-testületi jóváhagyásra alkalmasnak tartja. 
 

 
 4./ Napirendi pont: 

Javaslat Kőbánya 2011. évi parlagfű pollen-mentesítési programjára 
 
51/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Kőbánya 2011. évi parlagfű pollen-
mentesítési programját az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja. 
Határidő:    a programban elfogadottak szerint 
Felelős:     Hatósági Iroda 
 
 
52/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja Kőbánya 2011. évi parlagfű-, 
pollen-mentesítését rendeleti keretek között megfogalmazni.  
A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 

 
 5./ Napirendi pont: 

Javaslat céltartalék felszabadítására a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű „A 
kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja” című pályázat 
megvalósításához 
 

53/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű, „A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások  (tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése és műszaki ellenőr kiválasztása) megrendelésére, a 6/2011. (II.18.) 
számú önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetése 15. számú 
mellékletében, a KMOP-2009-5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció sorban szereplő 211.919.- 
eFt összegből 15.510.200,- Ft összeget szabadítson fel, és bízza meg a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt-t a szükséges pályáztatások végrehajtására. 
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 6./ Napirendi pont: 
Az SZMSZ módosításának koncepciója a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság hatáskörét módosító javaslattal 

 
54/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az SZMSZ módosításának koncepcióját a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörét módosító javaslatról első körben 
megtárgyalta, és felkéri polgármestert, hogy az ülésen elhangzott javaslatok, valamint a 2011. 
április 1-jei szervezeti átalakulásból eredő új feladatok, továbbá a környezetvédelmi feladatok 
beépítése után a teljes hatásköri jegyzéket a következő bizottsági ülésre ismételten terjessze 
be. 
 
 

7./ Napirendi pont: 
Javaslat a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról és a fás 
szárú növények védelméről, valamint a környezeti zajvédelem helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 
55/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megalkotásra javasolja a képviselő-
testületnek a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról és a fás szárú 
növények védelméről, valamint a környezeti zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendeletet,  a 67/2004. (XII. 17.) és 65/2008. (XII. 20.) számú önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezésével. 
                     
 
56/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
környezeti zajvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabály szigorításával kapcsolatban éljen 
felterjesztési jogával. 
 
 
 8./ Napirendi pont: 

A Kőbányai Komposztálási Program idei évi folytatása 
 
57/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Komposztálási Program idei 
folytatásával kapcsolatban a beérkezett igények függvényében javasolja lombkomposztáló 
háló és/vagy komposztáló edényzet megvásárlását a KŐKERT Kft. 2,5 millió forint összegű 
költségvetési kerete terhére. A leszállított edényeket a KŐKERT Kft. saját telephelyén tárolja. 
 
 
58/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Komposztálási Program idei 
folytatásával kapcsolatban egyetért azzal, hogy az edényzetek a  leszállítást követően 2011. 
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május 1. – május 31. közötti időszakban kerüljenek kiosztásra a jelentkezők sorrendje szerint. 
Az edények kiosztásával egyidőben a komposztálásra felkészítést szintén a KŐKERT Kft. 
végezze el. 
 
Határidő:    2011. május 31. 
Felelős:       Hancz Sándor KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
 9./ Napirendi pont: 

Takarítási Akció Kőbányán 
 
59/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a „Takarítási Akció”      
2011. április 16-án 10.00 órától és 2011. szeptember 17-én 10.00 órától kerüljön 
megszervezésre. 

 

60/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Takarítási akció Kőbányán” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a tavaszi Takarítási Akció                               
az alábbi 5 akcióterületen kerüljön lebonyolításra:                       

- Vadszőlő u. melletti kiserdő 

- Dömsödi u. melletti kiserdő 

- Csajkovszkij park 

- Újhegyi lakótelep, Mélytó környezete 

- Somfa köz körforgalom és a Kékvirág u.-i játszópark környéke 

 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2011. április 16. és 2011. szeptember 17. 
Felelős:       Hancz Sándor KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 

10./ Napirendi pont: 
 „Ültess fát a jövőnek staféta!” akció idei évi folytatása 

 
61/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság „Ültess fát a jövőnek staféta!” akció idei 
évi folytatásával kapcsolatban egyetért azzal, hogy a Földanya Alapítványtól 200 db. 
facsemetét tartalmazó csomag megvásárlásra kerüljön 7600.- Ft összegben a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági tartalékkeretéből, melyek a Magyar Gyula 
Kertészeti Szakközépiskolában kerüljenek elhelyezésre. 
 
A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:   2011. április 30. 
Felelős   Hatósági Iroda 
    Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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 11./ Napirendi pont: 
 „Virágot a szemét helyére!” akció 

 
62/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen szavazatta, 1 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Virágot a szemét helyére! akció” 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy az alábbi hulladékkal borított 
helyszíneken a KŐKERT Kft. által virágpalánták kiültetésre kerüljenek: 

- Mádi utca – Zsombék utca sarok, 
- Mádi utca – Harmat köz sarok,  
- Bihari út – Balkán utca sarok, 
- Gútor tér 

 
A Bizottság felkéri a KŐKERT Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Zima István elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 
 
 12./ Napirendi pont: 

Önkéntes munkát végzők részére igazolás kiállítása  
 
63/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Munkaügyi Központ által jóváhagyott formában adjon igazolást a kerületi 
köztisztasági, kerületszépítési akciókban önkéntesen résztvevők számára. 
 
 
 13./ Napirendi pont: 

Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési, elektromos és elektronikai hulladékgyűjtési 
akció Kőbányán 

 
64/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtési akció 2011. szeptember 17-én 8-12-ig a Bp. X. ker. Vaspálya utca és Kőrösi 
Csoma Sándor út kereszteződésénél a vasúti töltés melletti parkolóban és az Újhegyi sétány 
12. mögötti – Bányató u. sarkon lévő parkolóban kerüljön megrendezésre, bruttó 1.000.000,-
Ft összegig a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. kerete terhére. 

 

 
65/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy az elektromos és 
elektronikai hulladékgyűjtési akció a FE-GROUP Invest Zrt. szervezésében a Bp. X. ker. 
Vaspálya utca – Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződésénél a vasúti töltés melletti parkolóban 
2011. május 14-én 8-12-ig, és 2011. szeptember 17-én 8-12-ig a veszélyes hulladékgyűjtési 
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akcióval párhuzamosan a Bp. X. ker. Újhegyi sétány 12. mögötti – Bányató u. sarkon lévő 
parkolóban és a Vaspálya utca – Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződésénél a vasúti töltés 
melletti parkolóban kerüljön megrendezésre. 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Hatósági Iroda 

 
 
 14./ Napirendi pont: 

Javaslat Kőbánya játszóterein ivókutak létesítésére 
 
66/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Mádi u. – Harmat köz között lévő játszótéren, a volt Vadaspark területén és a Gyalog 
u. – Fagyal u. – Szegély utcák találkozásánál lévő játszótéren ivókút kihelyezéséről 
gondoskodjon. 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős:       Hancz Sándor KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
 
 15./ Napirendi pont: 

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal aktuális európai uniós pályázatairól és a várható 
pályázati lehetőségekről 

 
67/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a  Polgármesteri Hivatal aktuális európai 
uniós pályázatairól és a várható pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatását tudomásul veszi. 

 
 

Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz visszaérkezik az ülésterembe. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

 
 
 

 16./ Napirendi pont: 
Javaslat „A 7/2011. (III.9) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatokból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” című felhíváson való részvételre 

 
68/2011. (III. 31.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján megjelent „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésének, felújítására” kiírt pályázati felhívásra a pályázat kerüljön benyújtásra a Bem 
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József Általános Iskola sportudvarának felújítása céljából. A pályázat önrészének 
biztosítására a 2011. évi költségvetési rendelet 15. számú mellékeltének fejlesztési célú 
céltartalékok „Pályázatok önrésze” soráról 7,1 millió forintot szabadítson fel. 
 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 14,00 órakor berekeszti. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szlovicsák István Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag bizottsági elnök 

 


