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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. április 28-án 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, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely a bizottság 
képviselő tagjai,  
Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, Zima István a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte: 
dr. Fejér Tibor bizottság képviselő tagja 
Czirják Sándor a bizottság nem képviselő tagja 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor      alpolgármester 
dr. Csere Fruzsina     Polgármesteri Kabinet részéről 
Mozsár Ágnes       Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Herbai Csilla       Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Móré Tünde       Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
dr. Korpai Anita      Hatósági Iroda  általános helyettes 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna Hatósági Iroda részéről 
dr. Boldog Krisztina     jogász 
Szarvasi Ákos       Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városüzemeltetési igazgatója 
 
 
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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82/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint fogadja 
el: 
 

1. A „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőér utca – Dér utca – Száraz 
utca – Noszlopy utca – Gyömrői út – Alkér utca – Cserkesz utca által határolt 
területegységére TSZT és FSZKT módosítási javaslat. 

 
2. A „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 

Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út – 
Jászberényi út – Maglódi út – Sibrik Miklós út – Mádi utca – Téglavető utca – Dér 
utca – Harmat utca által határolt területegységére készült FSZKT módosítási javaslat 

 
3. Az SZMSZ módosításának koncepcionális javaslata a Kerületfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság hatáskörére vonatkozóan 
 

4. Javaslat a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca – Bányató utca – 
Újhegyi út – Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásához és a változtatási tilalom megszüntetéséhez 
kapcsolódó Településrendezési szerződés megkötésére. 

 
5. Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő garázzsal 

felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint 
hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerinti kidolgozott 
koncepcionális javaslat elfogadása 

 
6. Javaslat pályázat meghirdetésére a „Tiszta udvar, rendes ház, Új Kőbánya” cím 

elnyerésére 
 

7. Javaslat a „Virágos Új Kőbánya” pályázat kiírására 
 

8. Javaslat nyárfák kivágására az intézmények környezetében 
 

9. Javaslat a Kis-Pongrác lakótelep belső úthálózata burkolatrekonstrukciós terveinek 
elkészítésére 

 
10. Javaslat a 2011 évben felújításra kerülő utak kiválasztására 

 
11. Kőbánya területén kutyaürülék-gyűjtőládák kihelyezése 

 
12. Lakossági elektromos és elektronikus hulladék gyűjtési akció Kőbányán 

 
13. Javaslat parkolóhely bővítésére a meglévő lakótelepek területén 

 
14. Pongrác utca 19. szám alatt lévő orvosi rendelő lekerítése 
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15. A Frosch-Frog  Kft  közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
 

16. Javaslat a 2011 évi „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen való 
részvételre 

 
 
 1./ Napirendi pont: 

A „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőér utca – Dér utca – Száraz 
utca – Noszlopy utca – Gyömrői út – Alkér utca – Cserkesz utca által határolt 
területegységére TSZT és FSZKT módosítási javaslat. 

 
83/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat (KVSZ) Kőér utca – Dér utca – Száraz utca – Noszlopy utca – Gyömrői út – Alkér 
utca – Cserkesz utca által határolt területegységre a Gutor tér és Gergely utca menti lakó 
terület esetében a TSZT és FSZKT módosítási, a Kada utcai iskola és Ó-hegy park egy 
részének az FSZKT módosítási javaslatát elfogadja és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 

 

 
 2./ Napirendi pont: 

A „Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út – 
Jászberényi út – Maglódi út – Sibrik Miklós út – Mádi utca – Téglavető utca – Dér 
utca – Harmat utca által határolt területegységére készült FSZKT módosítási javaslat 

 
84/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közigazgatási területére vonatkozó Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzat (KVSZ) Kőrösi Csoma Sándor út – Jászberényi út – Maglódi út – Sibrik Miklós út 
– Mádi utca – Téglavető utca – Dér utca – Harmat utca által határolt területegységre készült 
FSZKT módosítási javaslatait elfogadja, és felkéri a polgármestert a keretövezet-módosítási 
hatástanulmányok elkészíttetésére. 
 
 
 3./ Napirendi pont: 

Az SZMSZ módosításának koncepcionális javaslata a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság hatáskörére vonatkozóan 
 

85/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az „SZMSZ módosításának 
koncepcionális javaslata a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörére 
vonatkozóan” tárgyú előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltakat -  az ülésen elhangzott 
kiegészítésekkel együtt -  továbbdolgozásra alkalmasnak tartja. 
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 4./ Napirendi pont: 
Javaslat a Bp., X. ker. Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca – Bányató utca – 
Újhegyi út – Gyömrői út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének jóváhagyásához és a változtatási tilalom megszüntetéséhez 
kapcsolódó Településrendezési szerződés megkötésére 
 

86/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy  a Bp. X. 
ker., Sibrik Miklós út – Gergely utca – Tavas utca – Bányató utca – Újhegyi út – Gyömrői út 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyását, 
valamint, az ülésen elhangzott pontosítások figyelembevételével a Településrendezési 
szerződés kerüljön átdolgozásra,  különös tekintettel a jelzőlámpás csomópont kiépítés és a 
játszótér megépítés feladatok szétválasztására, a meghiúsulási kötbér összegének 
átgondolására, a játszótér megvalósítására vonatkozó terv pontosítására. 
Határidő:         azonnal 
Felelős:  kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős al-

polgármester  
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 

 
87/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Budapest Főváros X. kerület, 
Kőbányai Önkormányzat területén lévő garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának 
aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési 
összefüggések szerinti kidolgozott koncepcionális javaslat elfogadása” tárgyú előterjesztés 
tárgyalásával folytatja ülését. 
 

 
 5./ Napirendi pont: 

Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő garázzsal 
felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint 
hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerinti kidolgozott 
koncepcionális javaslat elfogadása 
 

88/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai 
Önkormányzat területén lévő garázzsal felülépített ingatlanokkal kapcsolatos intézkedéseket 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az értékesíthető ingatlanokra 
vonatkozó értékbecslések elkészíttetésére  kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t. 
Határidő:         2011. május 30. 
Felelős: polgármester 
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  kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős al-
polgármester  

Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
89/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest 
Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területén lévő garázzsal felülépített ingatlanok 
közül további vizsgálatot, vagy külön intézkedést igénylő ingatlanok hasznosításának 
előkészítésére. 
Határidő:         2011. május 30. 
Felelős: polgármester 
 kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős al-

polgármester  
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

 
 
 

 6./ Napirendi pont: 
Javaslat pályázat meghirdetésére a „Tiszta udvar, rendes ház, Új Kőbánya” cím 
elnyerésére 
 

90/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt a módosító javaslatot, hogy a „Tiszta 
udvar, rendes ház, Új Kőbánya” cím helyett „Tiszta udvar, rendes ház, Kőbánya” címmel 
kerüljön a pályázati felhívás kiírásra, nem fogadja el. 
 
 
91/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt a módosító javaslatot, hogy a „Tiszta 
udvar, rendes ház, Új Kőbánya” cím helyett „Tiszta udvar, rendes ház, Élhető Kőbánya” 
címmel kerüljön a pályázati felhívás kiírásra, nem fogadja el. 
 
 
92/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(4 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság azt a javaslatot, hogy „Tiszta udvar, 
rendes ház, Új Kőbánya” címmel kerüljön a pályázati felhívás kiírásra, nem fogadja el. 
 
 
Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
93/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy „Tiszta 
udvar, rendes ház” cím elnyerésére az alábbi pályázati felhívás alapján írjon ki pályázatot. 
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

pályázatot hirdet 
„Tiszta udvar, rendes ház” 

címmel 
 
A pályázat célja: A társasházak, családi házak környezetében a rend, tisztaság kialakítása, a 
város szépítése, kulturált környezet megvalósítása. 
 
Pályázhatnak: zárt udvaros, és egyéb társasházak esetében a lakóközösség, családi házak 
esetében a tulajdonos magánszemélyek 
 
A pályázatnak tartalmazni kell: A pályázó nevét, postacímét, telefonszámát, e–mail címét, 
a társasházat képviselő személy nevét, elérhetőségét. A pályázathoz csatolni kell legalább 1 
db fényképet. 
Pályázni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető 
jelentkezési adatlapon lehet, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.kobanya.hu 
honlapról is, mint a pályázat melléklete. További információ kérhető az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportnál a 43-38-362 telefonszámon. 
 
A pályázat kiírásának időpontja: 2011. május 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 5. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 15. 

A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A pályázókat 
előzetesen egyeztetett időpontban keresi fel a bizottság. A társasházi közösségek, a családi 
házak tulajdonosai 2011. augusztus 20-án ünnepség keretén belül vehetik át az emléktáblát, 
amely a ház falára kihelyezhető. 

A legtisztábbnak tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is 
részesül a pályázó.  
 
A bírálati szempontok: 
1./ Társasházaknál: a lakóházak előtti és körüli térségek rendezettsége, tisztasága, a 
lépcsőházak külleme, a ház saját kialakítású kertje, annak ötletessége 
2./ Családi házaknál: a házak előtti kert és a hátsó udvar, kert tisztasága, rendezettsége 
A Bizottság az értékelés során a város szépítésére és a kulturált környezet kialakítására 
különös figyelmet fordít. 
 
A pályázat beadásának helye: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjához (1102 
Budapest Szent László tér 29. sz.) kell 2 példányban eljuttatni a pályázatot. A borítékon 
kérjük feltüntetni: Jelige: „Tiszta udvar, rendes ház”  
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Budapest, 2011. május  
                                                    Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 

 
 

A Bizottság felkéri a polgármestert, készítessen új előterjesztést a Bizottság következő ülésére 
a díjazottaknak járó 20x30 cm méretű emléktábla  szövegére, terveztetésére és elkészíttetésére 
vonatkozóan. 
 
Határidő:         2011. augusztus 20. 
Felelős: kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:  jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda vezetője 
 
 
 

7./ Napirendi pont: 
Javaslat a „Virágos Új Kőbánya” pályázat kiírására 
 
 

94/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az alábbi pályázat 
kiírására,  „Virágos Kőbánya” címmel.  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

pályázatot hirdet 
„Virágos Kőbánya” címmel 

 
A pályázat célja: a város szépítése, kulturált, környezetbarát városkép megjelenítése, a város 
növényekkel történő díszítése 
 
A pályázatra a következő kategóriákban várunk nevezéseket: 

� A legszebb (legvirágosabb) kertes ház előkert 
� A legszebb (legvirágosabb) társasházi erkély, ablak 
� A legszebb (legvirágosabb) intézményudvar, vendéglátó üzlet előkert 
� A legzöldebb vállalkozás (a telephely és a közterület rendezettsége alapján) 
 

Pályázhatnak: magánszemélyek, társasházak, közintézmények, intézmények, vállalkozások 
 
A pályázatnak tartalmazni kell: A pályázó nevét, postacímét, telefonszámát, e–mail címét, 
a társasházat, intézményt, vállalkozást képviselő személy nevét, elérhetőségét. A pályázathoz 
csatolni kell legalább 1 db fényképet a virágosított részről.  
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Pályázni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető 
jelentkezési adatlapon lehet, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.kobanya.hu 
honlapról is, mint a pályázat melléklete. További információ kérhető az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportnál a 43-38-362 telefonszámon. 
Egy virágosított helyszínre csak egy pályázat nyújtható be! 
 
A pályázat kiírásának időpontja: 2011. május 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 5. 
A pályázat elbírálás határideje: 2011. augusztus 15. 

A pályázatokat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A pályázókat 
előzetesen egyeztetett időpontban keresi fel a bizottság. A társasházi közösségek, családi 
házak tulajdonosai, intézmények és vállalkozások vezetői 2011. augusztus 20-án ünnepség 
keretében vehetik át a kategóriának megfelelő feliratú emléktáblát, valamint az elismerő 
oklevelet. 

 
Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban 
(növény) is részesül a pályázó.  
 
A Bizottság a gondozott, parkosított, virágos portákat, az esztétikus összképet értékeli. Az 
egyedi, ötletes kertészeti megoldások, valamint a környezettudatosság kiemelt figyelemben 
részesül. 
 
A pályázat beadásának helye: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjához (1102 
Budapest Szent László tér 29. sz.) kell 2 példányban eljuttatni a pályázatot.  A borítékon 
kérjük feltüntetni: Jelige: „Virágos Kőbánya” 
 
Budapest, 2011. május 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
A Bizottság felkéri a polgármestert, készítessen új előterjesztést a Bizottság következő ülésére 
a díjazottaknak járó 20x30 cm méretű emléktábla  szövegére, terveztetésére és elkészíttetésére 
vonatkozóan. 
Határidő:          2011. augusztus 20. 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterület, külső kapcsolatokért 

felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hatósági Iroda vezetője 
 

 
 

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

 
 

 8./ Napirendi pont: 
Javaslat nyárfák kivágására az intézmények környezetében 
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95/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 
balesetveszélyes és az elszáradt nyárfák kivágására és pótlására vonatkozóan készüljön egy új 
előterjesztés, amelyet a Bizottság a következő ülésen kíván tárgyalni. 
 
 

 
 9./ Napirendi pont: 

Javaslat a Kis-Pongrác lakótelep belső úthálózata burkolatrekonstrukciós terveinek 
elkészítésére 
 

96/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Javaslat a Kis-Pongrác lakótelep belső 
úthálózata burkolatrekonstrukciós terveinek elkészítésére” tárgyú tájékoztatót elfogadja, és 
felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – 
Gyöngyike utca által határolt Kis-Pongrác lakótelep burkolatrekonstrukciós terveinek 
elkészítéséről és arról, hogy az abban foglaltak szerinti burkolatrekonstrukciós munkák a 
készülő „Útfelújítási koncepció”-ban  az Önkormányzat 2012. évi útfelújításai között 
szerepeljenek. 
Határidő:         2011. október 31. 
Felelős: polgármester 
  kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
 
 
 10./ Napirendi pont: 

Javaslat a 2011 évben felújításra kerülő utak kiválasztására 
 

97/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyja, hogy 2011-ben a 
költségvetésben biztosított 50 M Ft keretösszegből az alábbi utak kerüljenek felújításra: 
 

• Alkér utca (Óhegy u. – Dér u.) – szőnyegezés, 
• Nagyicce utca (Pilisi u. – Dömsödi u.) – teljes szerkezetű átépítés, 
• Veszprémi utca (Halom u. – Havas Ignác u.) – szőnyegezés. 

 
 
98/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy készíttesse 
el a Gém utca engedélyköteles felújításához szükséges tervdokumentációt. 
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99/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy készíttessen 
útfelújítási koncepciót a 2012-2014. évekre és azt 2011. szeptember 30-áig terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
 
 
 
 
 11./ Napirendi pont: 

Kőbánya területén kutyaürülék-gyűjtőládák kihelyezése 
 

100/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság költségvetésében rendelkezésre álló 3 500 000 
Ft összegű forrás terhére Kőbánya területén a kutyaürülék-gyűjtőládák üzemeltetéséről 
gondoskodjék, valamint új gyűjtőedények kihelyezéséről és üzemeltetéséről intézkedjék az 
alábbi helyszíneken: 
Medveszőlő utca parkterületen      2 db             
Bihari út-Balkán utca zöldterületén     1 db         
Gépmadár u. zöldsávban        1 db        
Albertirsai út vasút melletti zöldsávban   1 db        
Ihász parkban            1 db 
Sibrik M. út és a lakóházak közötti zöldsávban 1 db 
Mádi u.- Zsombék u. sarkán       1 db 
Monori u. - Kőbányai út sarkán      1 db    
Pongrác úti orvosi rendelő épülete mögötti zöld 
területen              + 1 db             
Határidő:          2011. július 31. 
Felelős:   kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
 

 
101/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a kutyaürülék-gyűjtőládáknál elhelyezett zacskók gyakoribb 
pótlására.  
Határidő:          azonnal 
Felelős:   kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
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Az ülés jelen szakaszában Révész Máriusz elhagyja az üléstermet. 
ELNÖK: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12./ Napirendi pont: 

Lakossági elektromos és elektronikus hulladék gyűjtési akció Kőbányán 
 

102/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a lakossági elektromos és elektronikai 
hulladékgyűjtési akció ügyében hozott 65/2011.(III.31.) számú határozatát módosítja azzal, 
hogy a tavaszi lakossági akció lebonyolítására a Bp. X. ker. Vaspálya utca – Kőrösi Csoma 
Sándor út kereszteződésénél a vasúti töltés melletti parkolóban 2011. május 21-én, és az 
Újhegyi lakótelepen a Budapest X., Újhegyi sétány 12. mögötti, a Bányató utca sarkán lévő 
parkolóban 2011. május 28-án kerüljön sor. 

A Bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:         2011. május 21., illetve 2011. május 28. 
Felelős:  kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda vezetője 
 
 
 
 13./ Napirendi pont: 

Javaslat parkolóhely bővítésére a meglévő lakótelepek területén 
 

103/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Üllői úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében a  Ceglédi út és a Fogadó u. sarkán 
lévő betonozott területen felfestéssel 10-15 db parkoló kialakításának megterveztetésére. 

 
 
104/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Üllői úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében Somfa köz 2-12. sz. házak előtti 
területen további 10 db parkoló megterveztetésére. 

 
 
105/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Üllői úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében Balkán út 2-18. sz. házak előtt 
további 6 db parkoló megterveztetésére. 
 
 
106/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Üllői úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében Üllői közben az iskola ingatlanának 
rendezését követően további kb. 10 db parkoló megterveztetésére. 
107/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 
Szárnyas utcai lakótelepen a parkoló helyek kialakítása érdekében a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását szereztesse be. 
 
 
108/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Újhegyi úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében a Tavas utcában a kutyafuttató 
melletti gyomos területen 30-40 db parkoló megterveztetésére. 
 
 
109/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Újhegyi úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében a Harmat u. – Sibrik M. út sarkán a 
megszűnt játszótér helyén 10-15 parkoló létesítésének lehetőségét vizsgáltassa meg 
forgalomtechnikai szempontból. 
 
 
110/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Újhegyi úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében az Újhegyi sétány mentén lévő 
üzletek mögötti aszfaltozott területen felfestéssel további parkolók kialakításának 
megterveztetésére. 
 
 
111/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert az Újhegyi úti 
lakótelep területén a parkolóhelyek bővítése érdekében az orvosi rendelő mögötti területen 
az út mentén további 5-6 parkolók kialakításának megterveztetésére. 
 
 
112/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert a rehabilitációs 
területen a parkolóhelyek bővítése érdekében a Liget utcában a Szent László Gimnázium 
oldalában az utcai fasor megtartása mellett merőleges beállással parkoló kialakítására, 
szükség esetén rendőrségi parkoló megjelöléssel, kb. 20-30 db parkolók kialakításának 
megterveztetésére. 
 
 
113/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert a rehabilitációs 
területen a parkolóhelyek bővítése érdekében a Ónodi utcában a Liget u. és Kolozsvári út 
között, ideiglenes parkoló kiépíttetésére a Szabályozási Terv szerint tervezett sétáló utca 
kiépítéséig, kb. 15-20 db parkoló megterveztetésére. 
 
 
114/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert a rehabilitációs 
területen a parkolóhelyek bővítése érdekében a Harmat közben jelenleg kialakult parkolási 
helyzetet figyelembe véve vizsgáltassa meg és terveztesse meg parkolók kialakításának 
lehetőségét murvával és burkolati szegéllyel, a  fák megtartása mellett. 
 

A Bizottság szükségesnek tartja a terveztetés előtt az utcák forgalomtechnikai szempontból 
való vizsgálatát. Engedélyezésük esetén tovább növelhető a parkolók száma, párhuzamosan 
az útszegély mellett. 
Határidő:          azonnal 
Felelős:           polgármester, 
Felelős:   kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős  

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

 
 

 14./ Napirendi pont: 
Pongrác út 19. szám alatt lévő orvosi rendelő lekerítése 
 

115/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri  a polgármestert, hogy 
gondoskodjék a Budapest X., Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő környezetében 
mozgásérzékelő jelzőrendszer elhelyezéséről. 

Határidő:         azonnal 
Felelős: kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
            Humán Iroda vezetője 

 
116/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
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(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság költségvetésében rendelkezésre álló 2 500 000 
Ft összegű forrás terhére a Budapest X., Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő épületének 
hátsó – nem a bejárat felöli – oldala előtt  egynyári virágok kiültetéséről gondoskodjék. 

Határidő:         azonnal 
Felelős: kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
            Humán Iroda vezetője 
117/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert Kőbánya 
városközpont területén nyilvános illemhely kiépítésének megterveztetésére. 

Határidő:         azonnal 
Felelős: kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:     jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
 
 
15./ Napirendi pont: 
A Frosch-Frog  Kft.  közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
 

118/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) – negatív kérdésfeltevés 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, 
tájékoztassa Budapest Főváros Főpolgármesterét, hogy a Frosch-Frog Kft. (1211 
Budapest, Kossuth L. u. 28.) Budapest X., Fehér út (39209) hrsz.-ú közterület 20 m2 
nagyságú területén zöldség-gyümölcs árusítására szolgáló pavilon létesítése iránti 
kérelmére közterület-használati hozzájárulás nem adható ki, mivel pavilon 
elhelyezését a területre vonatkozó hatályos Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv nem teszi lehetővé. 
Határidő:          azonnal 
Felelős:   kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hatósági Iroda vezetője 
 

 
 16./ Napirendi pont: 

Javaslat a 2011 évi „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen való 
részvételre 
 

119/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Virágos Magyarországért versenyfelhívásra pályázatot 
nyújtson be. 
 
 
120/2011. (IV. 28.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
működési célú általános tartalékából egynyári virágok kiültetése céljára 5 millió Ft-ot 
biztosítson. 
Határidő:          azonnal 
Felelős:           polgármester, 
Felelős:   kerületfejlesztésért és külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester  
Végrehajtásért felelős:      jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős:  Hatósági Iroda 

Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
             Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetői 
 

 
ELNÖK: Megköszöni a megjelentek munkáját és az ülést 13,30 órakor berekeszti. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 

Szlovicsák István Marksteinné Molnár Julianna 
bizottsági tag bizottsági elnök 

 


