
 

 

 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

   
 

 
MEGHÍVÓ 

 
 

Ezúton meghívjuk Önt a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
2011. december 8-án (csütörtökön) 14 órakor megtartandó soron következő ülésére. 

 
 
TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Önkormányzat/Testületi 
és bizottsági ülések fül alatt, az adott dátumnál, a Meghívó/előterjesztések linkre kattintva, a 
képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el az anyagokat. 
 
 

1. Az Óhegy park „Csősztorony játszóváros Nagyon játszótere” költségvetési forrásának 
felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózata tulajdon-
jogának átruházása (208. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 
2. A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi Önkor-

mányzat részére történő visszaadás kezdeményezése (__ számú előterjesztés)  
Későbbi postázással 
 Előterjesztő:    dr. Pap Sándor alpolgármester 
 

3. A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett meg-
változtatása (198. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

4. A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása (199. számú előterjesz-
tés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

5. A Budapest X. kerület, Pilisi utca 10. szám alatti lakóépület vízbekötése érdekében téli 
munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldása (200. számú előterjesz-
tés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

6. A Budapest X. kerület, Monori u. 1-3. szám alatti vízóra akna közterületen történő el-
helyezése érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldása  

 (201. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 



7. A Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez kap-
csolódó közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási ti-
lalom feloldása (202. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

8. Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése (205. számú előterjesztés)  
 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

9. Tájékoztató a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca menti vasúti 
vonalszakaszon a MÁV Zrt. zajárnyékoló létesítmények kiépítésére kötelezéséről 
(203. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

10. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezete 
(207. számú előterjesztés)  

 Előterjesztő:    Marksteinné Molnár Julianna  
 

11. Kastélyi Gábor állattartással kapcsolatos kérelme(Bizalmas: a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján (206. számú elő-
terjesztés)  

 Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

 
Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy 
azt legkésőbb 2011. december 7-én 12 óráig szíveskedjék jelezni a Főépítészi és Fejlesztési 
Iroda 4338-389-es telefonszámán, vagy e-mailben a pamelne.marcsi@kobanya.hu címen. 
 

 
Üdvözlettel: 

 
 
Budapest, 2011. december 2. 

 
 
 

Marksteinné Molnár Julianna s. k. 
                 bizottsági elnök 


