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Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 
16-i ülésén a 2725/2010.(XII.16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Határozatával megalkotta a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 30/2010.(XII.l7.) sz. önkormányzati rendeletét 

A rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a bizottságok feladat- és hatásköri jegyzékét 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és hatáskörére vonatkozó, a 
Főépítészi Osztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódó módosító javaslatot jelen előterjesztés 
l. sz. mellékletében, a hatályos rendelet kivonatát a 2. sz. mellékletben csatoljuk. 

Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság "Az SZMSZ módosításának koncepciója 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörét érintően" tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, és felkéri a Jegyzőt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/201 O.(XII.l7.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításának előkészítésére jelen előterjesztés l. sz. mellékletében foglaltak szerint 
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l. sz. melléklet 

Módosítási javaslat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat- és 
hatáskörére 

a Főépítészi Osztály feladat- és hatásköréhez kapcsolódóan 

Átruházott hatáskörben dönt: 

- Településrendezési tervek készíttetésének kezdeményezéséről, 

- Településrendezési terv programjáról, 

- Településrendezési tervek finanszírozásának áthárításáról szóló Településrendezési 
szerződésrő l. 

Javaslattételi jog: 

- A kerületi városfejlesztési stratégia és intézkedési terv, valamint a településfejlesztési 
koncepció kialakításáról, módosításáról, 

- Szakterületét érintően az Önkormányzat településpolitikai, 
környezetvédelmi, zöldfelületfej lesztési, településüzemeltetési 
gazdálkodási programjáróL 

településfejlesztési, 
és ingatlanvagyon-

Az Önkormányzat településfejlesztési és városrendezési stratégiai elképzeléseinek 
kialakításában, és előkészítésében, továbbá az ágazati (környezetvédelmi, 
zöldfelületfej lesztési, infrastruktúrafej lesztési, közterület használati, intézményfejlesztési, 
stb.) koncepciók összehangolásában, kidolgozásában. 

- A kerület városrendezési és építési szabályzatáról, a kerületi építési szabályzatokról és 
szabályozási tervekről, valamint módosításukról, 

- A keretövezet módosítások kezdeményezéséről és a belterülethe vonásról, 

- Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó Településrendezési szerződés tartalmáról, 

- A műemléki védettség alatt nem álló, de a kerület sajátos jellegének megőrzésében helyi 
jelentőséggel bíró építészeti értékek védelméről, a védetté nyilvánítás és a védettség 
megszüntetésének kezdeményezéséről, megkeresésre az ezekre irányuló javaslatokról, 

- A védett és a helyi jelentőséggel bíró építészeti értékű területek, épületek, elemek 
megőrzését elősegítő szabályozásról, valamint azok karbantartását, felújítását, 
rekonstrukcióját elősegítő intézkedésekről, és annak támogatásáról, 

- Nem hatósági jogkörben a megvalósítandó környezetvédelmi, közmű-, infrastruktúra-, 
közlekedés-, valamint a zöldterület-fejlesztési feladatokról, javaslatokról, 

- A kerületet érintő forgalomtechnikai és tömegközlekedési javaslatokról, 

- A kerületben lévő zöldterületek, parkok, játszóterek építési, felújítási programjáról, 
koncepciójáró l, 

- A városrészek elnevezéséről, a több kerületet érintő, valamint a személy nevét viselő 
közterület elnevezésekről, az ilyen közterületi név megváltoztatásáról, utcanév védetté 
nyilvánításáról, 



- Az Önkormányzat közterülethasználattal kapcsolatos feladatai előkészítésében, 
véleményezésében 

- Városrendezési, értékvédelmi, környezetvédelmi és városképi szempontokból az egyes 
önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos előterjesztésekről, 

- Budapest Településszerkezeti Tervéről és módosításáról, a Budapesti V árasrendezési és 
Építési Keretszabályzatról, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és ezek 
módosításáról, felülvizsgálatáról, 

- A főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programjáról, városrehabilitációs 
területek kijelöléséről, 

- Budapest Főváros Önkormányzatának közlekedésfejlesztési terveiről, koncepcióiról, 
egyéb ágazati fejlesztési elképzeléseiről, 

- A kerületi érdekek érvényesítése céljából a főváros egyéb terveiről és koncepcióiról, 

A kerülettel határos kerületek településfejlesztési és városrendezési stratégiai 
elképzeléseiről, 

- A szakterületet érintő egyéb döntések meghozatala előtt. 

- A KMOP-2009-5.1.1/Ajelű EU pályázatra benyújtott "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep 
szociális városrehabilitációja" projekt előkészítési feladatairól, 

- EU, hazai és egyéb pályázatokon való részvételről. 

- A kerület egységes táji és építészeti arculata kialakításának segítésében szakmai 
véleményével, állásfoglalásával, 

- Önkormányzati beruházások döntés előkészítéséhez építészeti ötlet-, illetve, 
tervpályázatok kezdeményezésében, lebonyolításában, tervpályázat bírálóbizottságában, 

- Településrendezési terv-pályázat kiírásának kezdeményezésében, 

- A főépítész által kiírt tervpályázatok elbírálásában. 



30/2010.(XII.17.) sz. önkormányzati rendelet kivonata 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG: 

Átruházott hatáskörben dönt: 

a Kerületi Környezetvédelmi program készítéséről, 

a Szabályozási Terv koncepciójáról, 

2. sz. melléklet 

a Szabályozási Terv készítőjének kijelöléséről (önkormányzati finanszírozás esetén), 

- jelentősebb területhasználati engedélyek meghatározásánál (hulladék szigetek, piac, 
nagyobb kereskedelmi egységek, pavilon sorok stb.), 

a mindenkori költségvetési rendeletben részére meghatározott céltartalék 
felhasználásáról, 

kutyafuttatók, WC illemhelyek telepítése, 

Környezetvédelmi Alap felhasználása, 

Állattartás engedélyezéséről ETG övezetben, 

Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadásáról, 

Kutyaképző iskola müködésének engedélyezéséröl, 

az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák 
burkolatbontási tilalmának felmentésérőL 

Javaslattételi jog: 

helyi népszavazás kezdeményezésére, 

a "V agyongazdálkodás Irányelveiről" szóló előterjesztés elfogadására, 

a Budapest X. kerület egyes terület felhasználási egységei változtatási tilalmi idejének 
elrendelésére és meghosszabbítására, 

településfejlesztési és környezetvédelmi feladatokra, 

értékvédelem és természetvédelem kérdéseiben, 

intézmény (iskola, óvoda, bölcsőde) megszüntetés és új létesítése 

parkoló zónák kijelöléséhez, 

forgalomtechnikai beavatkozásokhoz, 

körforgalmi csomópontok kijelöléséhez, 

közterületi pavilonok elhelyezéséhez, 

az önkormányzat közterületein taxiállomások létesítésével kapcsolatos kérelmek 
elbírálásában és taxiállomás helyszínének kijelölésében, 

1000 m2-nél nagyobb kereskedelmi létesítmények építésénél, 

15000 m2 -nél nagyobb nagy- és kiskereskedelmi létesítmény építésénél, 

5000 m2 -nél nagyobb egyéb intézményi infrastruktúrát igénylő (lakópark) létesítmény 
építésénél, 

Szabályozási Tervben előírt elvi beépítési tervek véleményezéséhez. 


