
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. december 8-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, Szlovicsák István, Zima István a bizottság nem 
képviselő tagjai 
 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: 
 
Kovács Róbert  polgármester 
Radványi Gábor   alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztián   jegyző 
Dr. Éder Gábor   Jogi Csoport részéről 
Mozsár Ágnes   Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Szöllősi Erika   Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Herbai Csilla   Főépítészi és Fejlesztési Iroda részéről 
Dr. Korpai Anita   Hatósági Iroda részéről 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna  Hatósági Iroda részéről 
Mednyánszky Miklós   Hatósági Iroda részéről 
Erdei Péter  Polgármesteri Kabinet részéről 
 
 
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését.  Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét: 

1. Az Óhegy park "Csősztorony játszóváros Nagyon játszótere" költségvetési 
forrásának felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási 
hálózata tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 
Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett 
megváltoztatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Budapest X. kerület, Pilisi utca 10. szám alatti lakóépület vízbekötése érdekében 
téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Budapest X. kerület, Monori u. 1-3. szám alatti vízóra akna közterületen történő 
elhelyezése érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom 
feloldása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez 
kapcsolódó közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő 
burkolatbontási tilalom feloldása  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése 
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  
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezete 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna 

11. Kastélyi Gábor állattartással kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező célok 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 

1. napirendi pont: 
Az Óhegy park "Csősztorony játszóváros Nagyon játszótere" költségvetési 

forrásának felhasználása, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási 
hálózata tulajdonjogának átruházása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 208. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „Az Óhegy 
park "Csősztorony játszóváros Nagyon játszótere" költségvetési forrásának felhasználása, 
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valamint a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítási hálózata tulajdonjogának átruházásáról” 
szóló, 208. számú előterjesztést támogatja. 
 
 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. ker., Liget téri szolgáltatóház bontási költsége és a Fővárosi 

Önkormányzat részére történő visszaadás kezdeményezése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság elnöke 
zárt ülést rendel el. 
 

ZÁRT ÜLÉS 

 
3. napirendi pont: 

A Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett 
megváltoztatása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 198. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással „A 
Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára tervezett 
megváltoztatásáról” szóló, 198. számú előterjesztést támogatja. 

 
 

Nagyné Horváth Emília megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes 

 
 

4. napirendi pont: 
A közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Szlovicsák István: A kivágott fákat megfelelő törzsátmérőjűekkel kellene pótolni, valamint 
jobban oda kellene figyelni a meglévő zöld felületekre. 
 
Czirják Sándor: Törzsátmérő alapján végezzék el a fák pótlását. 
 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna: Azért van szükség annyi fa kivágására, mert kiszáradtak. 
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Mednyánszky Miklós: Elmondja, hogy a száradt fákat darabszám szerint kell pótolni és nem 
törzsátmérő szerint. 
 
Nagyné Horváth Emília: Teljesen egészséges fák lettek lecsonkolva. Javasolja, hogy csak 
kivételes esetekben alkalmazzon az önkormányzat szakértőt a fák vizsgálatához. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz: 
 
Radványi Gábor: Mivel a faszakértői díjat sokallja, ezért szerencsésebbnek tartaná, ha csak 
kivételes esetekben alkalmazna az önkormányzat szakértőket a fák vizsgálatához. Véleménye 
szerint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel kellene keretszerződést kötni, ők 
is el tudnák végezni ezt a feladatot. (199/1. módosító javaslat) 
 
Elnök: Véleménye szerint a fák kivágása után a tönköket is minden esetben ki kellene venni  
a földből. Ezért javasolja, hogy készüljön előterjesztés annak felméréséről, hogy a korábban 
kivágott fák tönkjeinek eltávolítása milyen költségekkel járna. (199/2. módosító javaslat) 
 
Előterjesztő nyilatkozata: Támogatom a módosító javaslatokat. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 
199. számú előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról az előző módosító 
javaslatok figyelembevételével. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A 
közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról” szóló 199. számú 
előterjesztést a 199/1. és a 199/2. számú módosító javaslatokkal támogatja. 
 

5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Pilisi utca 10. szám alatti lakóépület vízbekötése érdekében 

téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 200. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
215/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Pilisi utca 10. szám alatti lakóépület vízbekötése érdekében téli 
munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldásáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Hajdú és Társai Építőipari és 
Szolgáltató Kft. (l031 Budapest, Áldomás u. 22.) részére a Budapest X. kerület, Pilisi 
utca l 0. szám alatti lakóépület vízbekötési munkái elvégzése érdekében 2011. december 
12. és 2011. december 19. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő 
burkolatbontási tilalmat feloldja. 
Határidő:     2011. december 12. 
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Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért       
felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

 
 
Révész Máriusz megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes 
 
 

6. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Monori u. 1-3. szám alatti vízóra akna közterületen történő 

elhelyezése érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, döntsön a Bizottság a 201. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
216/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Monori u. 1-3. szám alatti vízóra akna közterületen történő 
elhelyezése érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási tilalom 
feloldásáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Armo J+Sz Épületgépészeti Bt. 
(1224 Budapest, Barackvirág utca 11.) részére a Budapest X. kerület, Monori utca 1-3. 
szám alatti vízóra akna közterületen történő elhelyezésével kapcsolatos munkákra 2011. 
december 12. és 2011. december 30. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő 
burkolatbontási tilalmat feloldja. 

Határidő:     2011. december 12. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
 
 
7. napirendi pont: 

A Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez 
kapcsolódó közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási 

tilalom feloldása 
 Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Szlovicsák István: Kéri, hogy a helyreállításra fokozottan figyeljenek oda. 
 
Zima István: Tájékoztatást kér arról, hogy az ÁRKÁD bővítés mit takar, és jelenleg hol 
tartanak a munkálatok? 
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Kovács Róbert: Elmondja, hogy parkolóhelyek lesznek kialakítva. Az ÁRKÁD már 2008-
ban elkészítette a bővítési terveit. Az építési engedélyeket már nagyon régen megkapták, de a 
gazdasági válság miatt csak 2011 októberében tudták elkezdeni a munkálatokat. 
 
Zima István: Kéri, hogy küldjék meg a Bizottság tagjai számára az ÁRKÁD-dal kötött 
szerződést. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 202. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat támogatásáról. 
 
217/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont bővítéséhez 
kapcsolódó közműkiváltás érdekében téli munkavégzéssel összefüggő burkolatbontási 
tilalom feloldása 
(9 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az NR-Bau Kft. (2011 Budakalász, 
Pomázi út 12.) részére a Budapest X. kerület, Gyakorló közben az ÁRKÁD üzletközpont 
bővítéséhez kapcsolódó közműkiváltási munkák elvégzése érdekében 2011. december 12. 
és 2011. december 23. közötti időszakra a téli munkavégzéssel összefüggő 
burkolatbontási tilalmat feloldja. 

Határidő:     2011. december 12. 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

 
 
Dr. Fejér Tibor elhagyta az ülésteremet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 
 
 

8. napirendi pont: 
Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 
Szlovicsák István: Véleménye szerint sok a korlátok elkészítésére az 1 200 000 Ft. Javaslatot 
tesz a korlátok minőségére: legyenek kétszintes korlátok, amelyekre a gyerekek is fel tudnak 
lépni, így ez lehetőséget teremtene a környezettudatos nevelésre. 
 
Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy a közterület-felügyelet próbált-e tenni valamit a 
rongálások ellen? 
 
Elnök: Elmondja, hogy sajnos nem lehetnek mindig ott a problémás helyeken, ezért kell 
valamilyen lehetőséget kitalálni. 
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Czirják Sándor: A korlátok nem oldják meg a felmerült problémákat, ezért véleménye 
szerint az előterjesztésben megjelölt forrást más célra kellene fordítani. 
 
Kovács Róbert: Érdemes lenne valamilyen megoldást találni, mivel nagyon sok lakossági 
panasz érkezik. 
 
 
Szóbeli módosító javaslatot tesz:  
 
Elnök: Javasolja, hogy a Hungária körút 5-7. szám alatti hulladékgyűjtőt szüntessék meg, 
mivel nagyon sok lakossági bejelentés érkezik ezzel kapcsolatban. (205/1. módosító javaslat) 
 
Elnök: Javasolja, hogy a Vásárló utcai hulladékgyűjtő is kerüljön fel a listára. (205/2. 
módosító javaslat) 
 
Kovács Róbert: A Bizottság kérje fel a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést és 
kezdeményezzen tárgyalásokat a szelektív hulladék elszállításával kapcsolatban. (205/3. 
módosító javaslat) 
 
Révész Máriusz: A Bizottság 100 000 Ft-ot biztosítson hulladékgyűjtő helyenként. (205/4. 
módosító javaslat) 
 
Előterjesztő nyilatkozata: A módosító javaslatokat támogatom. 
 
Agócs Zsolt: Javasolja, hogy a módosító javaslatokról a Bizottság külön szavazzon. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 205. számú 
előterjesztésben foglalt döntési javaslat elfogadásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással az „Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítéséről” szóló 205. számú 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozati javaslatot nem támogatja. 
 
 
Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság Révész Máriusz javaslatáról. 
 
218/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
az Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítéséről 
(5 igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 
KŐKERT Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi költségvetésébe 700 000 forint összegű 
fedezetet terveztessen be a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körbekerítésére az alábbi 
helyszínek vonatkozásában: 
- Balkán u. végén, körforgalomnál 
- Lenfonó utca 16. szám előtt 
- Kéknyelű utca 16. szám előtt, a parkoló sarkában 
- Gyakorló utca 11/A szám előtt, a parkoló sarkában 
- Ihász köz 2. szám melletti bejárónál 
- Ászok utca 5/D szám előtt 
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- Vásárló utcában 
A Hungária körút 5-7. szám alatti szelektív hulladékgyűjtő sziget megszűntetésre kerül. 
 
Határidő:    2012. évi költségvetés összeállításának határideje 
Feladatkörében érintett:  a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
KŐKERT Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
 
Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a szelektív hulladék elszállítással 
kapcsolatban. 
 
219/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
az Egyes szelektív hulladékgyűjtő szigetek bekerítéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, készíttessen 
előterjesztést, valamint kezdeményezze a szükséges tárgyalások lefolytatását a szelektív 
hulladék elszállítással kapcsolatban. 
 
 

9. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca és Zöldpálya utca menti vasúti 

vonalszakaszon a MÁV Zrt. zajárnyékoló létesítmények kiépítésére kötelezéséről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 203. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „Budapest X. kerület, Magyarfalu utca 
és Zöldpálya utca menti vasúti vonalszakaszon a MÁV Zrt. zajárnyékoló létesítmények 
kiépítésére kötelezéséről” szóló, 203. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 

10. napirendi pont: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezete 

Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna 
 
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.   
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 
 
Szlovicsák István: Véleménye szerint a játszóterek ügyét előbb kellene tárgyalni, valamint a 
„Színes Város” program keretein belül nem szabadna kizárólagos együttműködési szerződést 
kötni. 
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Kovács Róbert: Érdeklődik, hogy az előterjesztés végén lévő témák mért nem lettek 
besorolva valamelyik hónaphoz? 
 
Szöllősi Erika: Elmondja, hogy mivel a felsorolt témák KVSZ-hez kapcsolódnak, ezért nem 
sorolták be őket. 
 
Elnök: Március hónapra kerüljön felvételre a garázskoncepció 2. üteme, a földutak 
megszüntetése érdekében pályázati lehetőségek igénybevétele, valamint az illemhelyek 
létesítése. 
A Bizottság áprilisban tárgyalja a kerékpárút fejlesztést, az értékvédelmi rendelet 
felülvizsgálatát és az utcanévtáblák felülvizsgálatát. 
A májusi hónapra kerüljön betervezésre a parkolási koncepció, a fizető parkoló övezet 
kialakításáról szóló rendeletalkotás. 
Júniusban tárgyalja a pavilonkoncepciót, a körforgalom kialakítást, az ebadó bevezetésének 
kérdését, és a hirdetési felületek felülvizsgálatát. 
 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntéshozatal nélkül „A 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezetéről” szóló, 
207. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot hozza meg döntését 
Marksteinné Molnár Julianna által összegzett javaslatokról. 
 
220/2011. (XII. 8.) KKB határozat 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. évi munkaterv-tervezetéről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. évi munkatervébe a 
következő témákat veszi fel: 
- Március 14.: garázskoncepció 2. ütem, földutak megszüntetése érdekében pályázati 
lehetőségek igénybevétele, illemhelyek létesítése, Integrált Városfejlesztés Stratégia 
felülvizsgálata 
- Április 12.: kerékpárút fejlesztés – kerékpárbarát útvonal, értékvédelmi rendelet 
felülvizsgálata, utcanévtáblák felülvizsgálata, természetvédelmi értékek felmérése 
- Május 10.: parkolási koncepció, fizető parkoló övezet kialakításáról rendeletalkotás 
- Június 14.: hirdetési felületek felülvizsgálata a Polgármesteri Hivatal részére, 
pavilonkoncepció, körforgalom kialakításának további fejlesztése a környező cégek 
bevonásával, ebadó bevezetésének kérdése. 
 
 

11. napirendi pont: 
Kastélyi Gábor állattartással kapcsolatos kérelme 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján a napirendi pont tárgyalására a bizottság elnöke 
zárt ülést rendel el. 
 

ZÁRT ÜLÉS 
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12. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. 

évi teljesítményértékelésének alapját képező célok 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze.  
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:  
 
Kovács Róbert: Véleménye szerint az előterjesztésben feltüntetett célok nem alkalmasak 
arra, hogy teljesítményt lehessen velük értékelni. 
 
 
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 220. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
teljesítményértékelésének alapját képező célokról” szóló, 220. számú előterjesztést leveszi a 
napirendjéről és átdolgozásra visszaadja az előterjesztőnek. 
 
 
 
Napirenden kívül felszólal:  
 
Somlyódy Csaba: Kéri, hogy készüljön egy tájékoztató arról, hogy az Ezüstfa utca sarkán 
illegálisan kirakott hulladékok ellen mit lehetne tenni. Elmondja, hogy több cég is jelezte felé, 
hogy ha lehetőség lenne az utcában kamerarendszer kialakítására, akkor szívesen támogatnák 
pénzbeni hozzájárulással. 
 
 
 
Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 1635 órakor bezárja. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 

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

bizottsági elnök 
 
 


