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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 13-án 
megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 
 
 
Az ülés kezdetének időpontja: 1400 óra 
 
 
Jelen vannak: 
 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Révész Máriusz, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, a 
bizottság képviselő tagjai,  
Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, a bizottság nem képviselő tagjai 
 
 
Távolmaradását előre jelezte:  Távolmaradás oka: 
 
Szlovicsák István, a bizottság nem képviselő tagja kötelező munkahelyi elfoglaltság 
Zima István, a bizottság nem képviselő tagja vidéken tartózkodás 
 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Kovács Róbert   polgármester 
Radványi Gábor   alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián   jegyző 
Dr. Éder Gábor   Jogi Csoport  
Mozsár Ágnes   Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Móré Tünde   Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Szöllősi Erika   Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Dr. Korpai Anita   Hatósági Iroda 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna  Hatósági Iroda   
Mednyánszky Miklós   Hatósági Iroda 
 
 
Meghívottak: 
 
Eisenkrammer Károly Kőbányai Torna Club 
Garamszegi László Kőbányai Torna Club 
K. Szabó Miklós Richter Gedeon Zrt. 
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Albrecht Ute  BFVT képviseletében 
Zétényi Dávid  BFVT képviseletében 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését.  Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
Tokody Marcell Gergely elhagyja az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét: 
1. Előterjesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó kerékpáros 

túraútvonalként való kiépítésének koncepciójáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A KEOP 3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztésének 
támogatásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Előterjesztés a teherforgalmi stratégiáról (a X. ker. területén elhelyezkedő össztömeg 
korlátozott övezetek, védett övezetek, problémás helyszínek)  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Előterjesztés a Budapest X. kerület, Cserkesz utca – Alkér utca – Gergely utca – Szlávy 
utca által határolt terület keretövezet módosítási javaslatáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Előterjesztés a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti, „A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb 
területegységekre történő megállapításáról” szóló Megállapodás kiegészítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Előterjesztés az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez 
kapcsolódóan a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Előterjesztés a Harmat u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. 
szám mögötti területen játszótér megszüntetéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Előterjesztés a Világ-Kép Kulturális egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása 
tárgyában kötött megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

10. Előterjesztés faültetési terv jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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11. Előterjesztés a Kelemen utcai csatornahálózat rekonstrukciója érdekében téli 
munkavégzés tilalma alóli felmentésről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági Bizottság 
részére a Budapest X. kerület, Liget téri Szolgáltatóház (Kápolna utca 2. szám) 
hasznosításáról és a kapcsolódó gyalogos aluljáró rendszerről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 

1. napirendi pont: 
Előterjesztés a Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó kerékpáros 

túraútvonalként való kiépítésének koncepciójáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
Tokody Marcell Gergely és Dr. Fejér Tibor megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 
 
 
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Radványi Gábor: Elmondja, hogy az anyagot a Budapesti Közlekedési Központ készítette el. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Eisenkrammer Károly: Ismerteti a Kőbányai Torna Club, valamint a Magyar Kerékpáros 
Klub koncepcióját. 
 
Agócs Zsolt: Elmondja, hogy a Rákos-patak mentén folyamatos a vadászat, ezért a kerékpárút 
érdekében korlátozni kell azt. 
 
Révész Máriusz: A XVII. kerületben is készült egy kerékpárút. Véleménye szerint 
ugyanolyan minőségű utat kellene elkészíteni Kőbányán is. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 
34. számú előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadásáról. 
 
205/2011. (X. 13.) KKB határozat 
a Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó kerékpáros túraútvonalként 
való kiépítésének koncepciójáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadja, és továbbtervezésre 

alkalmasnak tartja a Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó 
kerékpáros túraútvonalként való kiépítésének koncepcióját. 
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Határidő:      2012. október 30. 
Feladatkörében érintett:   a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

2. Egyúttal szükségesnek tartja a Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű 
zöldfolyosó kerékpáros túraútvonalként való kiépítésének koncepciójával való 
összhang érdekében a rávezető kerületi kerékpárutak megterveztetését és a 
projekttel egyidejűleg történő megvalósításukat. 
Határidő:      2012. március 30. 
Feladatkörében érintett:   a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

 

2. napirendi pont: 
A KEOP 3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztésének 

támogatásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Révész Máriusz elhagyja az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Nagyné Horváth Emília: Nagyon örül az átalakításoknak. Kérdezi, hogy a vizesblokkok 
használata megoldható-e napkollektorokkal? 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 42. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „KEOP 
3.3.0/09-11 kódszámú pályázat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról” 
szóló 42. számú előterjesztést támogatja. 
 
 
Dr. Fejér Tibor elhagyta az üléstermet. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 
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3. napirendi pont: 
Előterjesztés a teherforgalmi stratégiáról (a X. ker. területén elhelyezkedő össztömeg 

korlátozott övezetek, védett övezetek, problémás helyszínek) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  

 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
A Parking Kft. képviselői tájékoztatást adnak a jelenlegi teherforgalmi stratégiáról és a 
módosítás lehetőségeiről. 
 
Somlyódy Csaba: Véleménye szerint fontos a célforgalom kialakítása. 
 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi a 
„Teherforgalmi stratégiáról” szóló 39. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót. 

 
 
Révész Máriusz megérkezik az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

 
 

4. napirendi pont: 
Előterjesztés a Budapest X. kerület, Cserkesz utca – Alkér utca – Gergely utca – Szlávy 

utca által határolt terület keretövezet módosítási javaslatáról  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 38. számú előterjesztés 1. 
mellékletében foglalt határozattervezetről. 
 

206/2011. (X. 13.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Cserkesz utca – Alkér utca – Gergely utca – Szlávy utca által 
határolt terület keretövezet módosítási javaslatáról  
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadja a Budapest X. kerület, 
Cserkesz utca- Alkér utca - Gergely utca - Szlávy utca által határolt területre vonatkozó 
keretövezet-módosító javaslatot, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja azt, a Budapest 
X. kerület, Kőbányai Önkormányzat területére készülő helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv Kőér utca - Dér utca – Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - 
Alkér utca - Cserkesz utca (Óhegy) által határolt területegységére vonatkozó üteme 
részeként. 
Határidő:       2011. november 30. 
Feladatkörében érintett:   a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 



6 

5. napirendi pont: 
Előterjesztés a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros 
Önkormányzata közötti, „A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb 

területegységekre történő megállapításáról” szóló Megállapodás kiegészítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 

 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 32. számú előterjesztésben 
foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közötti, „A Kerületi 
Városrendezési és Építési Szabályzat kisebb területegységekre történő megállapításáról” szóló 
Megállapodás kiegészítést” tartalmazó, 32. számú előterjesztést támogatja. 
 
 
 

6. napirendi pont: 
Előterjesztés az Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez 

kapcsolódóan a telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 

 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 

Agócs Zsolt: Véleménye szerint ebben az évben már nem érdemes szociális blokkokat 
telepíteni, mivel a játszótér felújítása és átépítése a következő évre esik. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 33. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi az 
„Önkormányzat kezelésében lévő játszóterek igénybevételéről, és ehhez kapcsolódóan a 
telepítendő szociális blokkok elhelyezésének prioritásáról” szóló 33. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót. 
 
 

7. napirendi pont: 
Előterjesztés a Harmat u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. 

szám mögötti területen játszótér megszüntetéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 

 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
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A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 
 
Radványi Gábor: Elmondása szerint a lakókban megfogalmazódott, hogy a szóban forgó 
játszótereket érdemes lenne megszüntetni és más helyszínre telepíteni. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Tokody Marcell Gergely: Saját tapasztalatból tudja, hogy a megnevezett játszótereken 
fiatalok hangoskodnak a nyári éjszakákon. Véleménye szerint a játszóterek megszüntetésével 
nem orvosolják a felmerülő problémákat. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 43. számú 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Harmat 
u. 160-162. szám közötti területen, valamint a Halom u. 32-38. szám mögötti területen 
játszótér megszüntetéséről” szóló, 43. számú előterjesztést támogatja. 
 
 
 

8. napirendi pont: 
Előterjesztés a Világ-Kép Kulturális egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 

Elnök: Véleménye szerint érdemes folytatni a programot, mivel a lakosság tetszését is 
elnyerte. 
 

Bánhegyiné Binder Zsuzsanna: Kéri a Bizottságot, hogy fogadja el az előterjesztésben 
foglalt beszámolót. 
 

 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 35. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztató elfogadásáról. 
 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntéshozatal nélkül tudomásul veszi a 
„Világ-Kép Kulturális Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás teljesítéséről szóló 
szakmai beszámolót, valamint a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tartalékkeretéből biztosított 918 000 forint összegű támogatás felhasználásának 
elszámolásáról” szóló 35. számú előterjesztést. 
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9. napirendi pont: 

Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása 
tárgyában kötött megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 31. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Fővárosi 
Önkormányzattal a közterület-felügyeleti feladatok megosztása tárgyában kötött 
megállapodás módosításáról” szóló, 31. számú előterjesztést támogatja. 

 
 
 

10. napirendi pont: 
Előterjesztés faültetési terv jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirenddel kapcsolatban felszólal:  
 
Elnök: Elmondja, hogy a környezeti szempontoknak megfelelően választották ki az ültetendő 
fák fajtáit, valamint azt, hogy a „Fogadj örökbe egy fát” program a Kertbarát Konferencián 
indul útjára. 
 
Agócs Zsolt: Felveti, hogy a határozati javaslatba célszerű lenne szerepeltetni a Képviselő-
testület által biztosított 3 000 000 Ft-ot is. 
 
Révész Máriusz: Felveti annak a lehetőségét, hogy egy-egy újszülött gyermeknek is lehetne 
ültetni fát, mivel ez a program Dabason is nagyon jól működik. 

 
 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 37. számú 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslat elfogadásáról. 

 
 

207/2011. (X. 13.) KKB határozat 
a faültetési terv jóváhagyásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés 2. melléklete 

szerinti őszi faültetési tervet jóváhagyja, és hozzájárul a Környezetvédelmi 
Alapba befolyt l 700 000 forint faültetésre történő felhasználásához. 
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Határidő:      2011. november 30. 
Feladatkörében érintett:   a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
KŐKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy 
a 2011. október 15. napján tartandó Kertészeti Konferencián hirdesse meg a 
"Fogadj örökbe egy fát!" Programot. 
Határidő:      2011. december 15. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 

 
 

11. napirendi pont: 
Előterjesztés a Kelemen utcai csatornahálózat rekonstrukciója érdekében téli 

munkavégzés tilalma alóli felmentésről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 36. számú 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslat elfogadásáról. 

 
208/2011. (X. 13.) KKB határozat 
a Kelemen utcai csatornahálózat rekonstrukciója érdekében téli munkavégzés tilalma 
alóli felmentésről  
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bonex Kft. (1134 Budapest, 
Szabolcs u. 29.) részére a Budapest X. kerület, Kelemen utca (Gergely utca- Kápolna tér 
között) csatornahálózat rekonstrukciós munkáira 2011. november 15. - 2011. december 
2. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom alóli 
felmentést megadja. 
Határidő:       2011. október 20. 
Feladatkörében érintett:   a kerületfejlesztési szakterületért és 

külső kapcsolatokért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda vezetője 
 

 
12. napirendi pont: 

Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Gazdasági 
Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget téri Szolgáltatóház (Kápolna utca 2. szám) 

hasznosításáról és a kapcsolódó gyalogos aluljáró rendszerről szóló tájékoztatóról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
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Elnök: Élénk vitát követően összegzi az elhangzottakat. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság kérje fel a Polgármestert, készíttessen előterjesztést az 
alábbiak szerint:  

1. A szóban forgó terület kerüljön vissza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába, ennek 
érdekében a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy folytassa le az 
egyeztető tárgyalásokat. 

2. Amennyiben az 1. pontban foglaltak nem megvalósíthatóak, úgy olyan tartalmú 
előkészítés készüljön, amely javaslatot fogalmaz meg a terület bontását követő 
közcélú hasznosítására, annak költségvonzatával együtt, számba véve az összes 
lehetőséget. (40/1. módosító javaslat) 
Határidő:       2011. december 15. 

 
 
Elnök: Kéri az előterjesztő kinevezett képviselőjét, nyilatkozzon a módosító javaslat 
elfogadásáról. 
 
Az előterjesztő kinevezett képviselője támogatja a módosító javaslatot. 

 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a módosító javaslat elfogadásáról. 
 
209/2011. (X. 13.) KKB határozat 
a Liget téri Szolgáltatóház (Kápolna utca 2. szám) hasznosításáról és a kapcsolódó 
gyalogos aluljáró rendszerről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Budapest X. kerület, Liget téri 
Szolgáltatóház (Kápolna utca 2. szám) hasznosításáról és a kapcsolódó gyalogos aluljáró 
rendszerről szóló tájékoztatóról” szóló 40. számú előterjesztéshez benyújtott 40/1. számú 
módosító javaslatot elfogadja. 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 1710 órakor bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

…………………………………. 
Marksteinné Molnár Julianna 

bizottsági elnök 
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A jegyzőkönyv mellékletei 
 
 
 
 
 

� meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 
 
� jelenléti ív 
 
� ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 
 
□ írásban benyújtott módosító javaslat  
 
□ jegyző törvényességi észrevétele  
 
□ interpelláció 
 
□ titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 
 
□ felszólalási jegy 
 


