
.1/ 
.·~~· 

/ 

6;:-1<1/.toti. 
r· . ·~~~-·-···· .. , ' ; 

' ' 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKQRMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK td:' ,.;~ .. ' . 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMIBIZOTTSÁGA 
l 
~ 
';\ 

:~:~·:_:~::~~~:::: ~"" ,., 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 13-án 
megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 óra 

Jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely a bizottság 
képviselő tagjai, 
Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, Zima István a bizottság nem 
képviselő tagjai 

Távolmaradását előre jelezte: 
Mácsik András, a bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Éder Gábor 
Mozsár Ágnes 

Meghívottak: 
Mednyánszky Miklós 
Rappi Gabriella 
Stiftemé Tóth Olga 
Varga Noémi 
Palágyik Éva 
Fekete Bernadett 
Rio Jerome 
Diósi Balázs 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
alpolgármester , 
a Jogi Csoport részéről j 

,_., 

a Főépítészi Csoport ré~~~!~~Ocll-:-. 

a Hatósági Iroda részér~~~.ÜY-~.!I!oi!.ol.~~_. 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
a Jegyzői Iroda részéről 
az ERECO Zrt. részéről 
az ERECO Zrt. részéről 
az ERECO Zrt. részéről 
a Corona Hortus Kft. részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 



Napirend előtti felszólalás: 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy a "Jelentés a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról" 
szóló 657. számú előterjesztést a Bizottság vegye le napirendjérőL 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság a 657. számú előterjesztés napirendről való levételérőL 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal leveszi 
napirendjéről a "Jelentés a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat számára 
kötelezettséget jelentő szerződések felülvizsgálatáról" sz ó ló 657. szám ú előterjesztést. 

Radványi Gábor: Kéri, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Iroda elfoglaltsága miatt a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról" szóló 
649. számú előterjesztést második napirendi pontként tárgyalja a Bizottság. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét azzal, hogy második napirendi pontként a "Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról" szóló előterjesztést 
tárgyalja: 

l. Az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztésének ütemezett megvalósítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2012. I. félévi Szakmai Beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes magatartásokról 
szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Az Európai Uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. "Autómentes Nap- Autó Nélkül a Városban" elnevezésű rendezvényről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 
féléves tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

8. A Budapest X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér- Horog utca közötti szakaszán, a Szállás 
utcánál jelzőlámpás forgalomirányítás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 
valamint a jelzőlámpás csomópont megépítéséről szóló településrendezési szerződés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

9. Egyes közterületek nevének védettsége 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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Agócs Zsolt és Somlyódy Csaba megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
Az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztésének ütemezett megvalósítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Palágyik Éva: Az ERECO Zrt. képviseletében bemutatja, hogyan kívánják ütemezni a 
zöldfelületi fejlesztéseket telephelyükön. 

Diósi Balázs: A Corona Hortus Kft. képviseletében beszámol arról, hogy a tervek alapján 
milyen növényeket fognak telepíteni a fejlesztés során. 

Dr. Fejér Tibor: Érdeklődik, hogy a növényeket ivóvízzel kívánják-e öntözni, vagy ipari 
vizet vesznek igénybe? 

Palágyik Éva: Tudomásuk szerint a telephelyen csak ivóvíz van. Számításaik szerint 
gazdaságosabb, ha ivóvízzel öntöznek, mivel a tavalyi árajánlatokalapján egy kútfúrás magas 
költségeket vonna maga után. 

Nagyné Horváth Emília: Nagyon jó választásnak véli a cserjéket, de az Akna utcai oldalon 
nem ért egyet a sínek felszedéséveL 

Palágyik Éva: Ezek a sínek húsz éve használaton kívül vannak. 

Zima István: Érdeklődik, hogy az ötször 6 OOO OOO Ft összegből hogyan fogják kifizetni a 
fejlesztéseket? 

Palágyik Éva: Azért a Corona Hortus Kft.-vel szerződnek le, mert növények termesztésével 
is foglalkozik a cég, így kedvezményes áron tud az ERECO Zrt. hozzájutni a szükséges 
cserjékhez és fákhoz. 

Szlovicsák István: Véleményeszerint a sínek felszedése komolyabb jogi problémákat vonhat 
maga után. Elmondja, hogy az Akna utca közterületi részének beültetése semmilyen jogi 
mentesítést nem von maga után a saját telkükre vonatkozóan. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 646. számú 
előterjesztés "B" verziójának elfogadásáról. 

3 



38/2012. (IX. 13.) KKB határozat 
az ERECO Zrt. zöldfelületi fejlesztésének ütemezett megvalósításáról 
(7 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért az ERECO Kelet-Európai 
Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. 
szám alatti telephelyén megvalósítandó zöldfelületi fejlesztés ütemezésével, és egyben 
felkéri a polgármestert a 2011. január 26-án megkötött megállapodás módosítására az 
alábbiak szerint: 

Ütemezés Kivitelezés határidele Kivitelezés területei 
I. ütem 2012. december 31. Gránátos utca felőli oldal és a parkoló területe 

II. ütem 2013. december 31. Akna utcai közterület 
III. ütem 2014. december 31. Telephely belső területei 
IV. ütem 2015. december 31. Maglódi út felőli oldal 
V. ütem 2016. december 31. Sportpálya felőli oldal 

Határidő: 2012. október 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 649. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, l ellenszavazattal, 2 
tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról" szóló 649. számú előterjesztést támogatja. 

3. napirendi pont: 
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2012. I. félévi Szakmai Beszámolója 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Agócs Zsolt: Több olyan bejelentés is érkezett, melyben azt panaszolták a lakók, hogy a 
Rákosmenti Mezei Örszolgálatot a megadott telefonszámokon nem lehet elérni, folyamatosan 
az üzenetrögzítő jelentkezik, visszahívást nem kapnak. Beszámol arról, hogy az utóbbi időben 
több alkalommal is bejárta a területet, de a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai nem 
voltak jelen. A beszámolóból hiányolja annak leírását, hogy Kőbánya területén milyen 

4 



szalgálatot teljesítettek Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön egy új 
előterjesztés, és az ülésen a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat képviselője is legyen jelen. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a Polgármesterhez is érkezett ilyen témájú lakossági 
panasz, ezért felhívta Oláh Csabát, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjét. Oláh Csaba 
elmondása szerint a megadott telefonszámokon mindig elérhetőek. 

N agyné Horváth Emília: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
májusban kivitte a gyerekeket terepjáróval a Rákos-patak mentére, és egy délutáni program 
keretében mutatták be annak élővilágát 

Elnök összegző javaslata: 
Az előterjesztés l. mellékletében szereplő határozattervezetének szövege az alábbiak szerint 
módosuljon: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete [elfogadja a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2012. I. félévi Szakmai Beszámolóját] a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat 2012. I. félévi szakmai beszámolóját a kőbányai vonatkozású kiegészítésekkel 
együtt a következő ülésén kívánja megtárgyalni. 

Határidő: 2012. október 10. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
az aljegyző" 

(636/1. módosító javaslat) 

Elnök: Kéri, döntsön a Bizottság az előterjesztés támogatásáról a 636/1. módosító javaslat 
figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 
"Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2012. I. félévi szakmai beszámolójáról" szóló 636. számú 
előterjesztést a módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

4. napirendi pont: 
A lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes 

magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendeletben két lényegi és egy kisebb 
módosítás történt. A központi jogszabályváltozás a módosítás kötelezettségét vonja maga 
után, mivel magasabb szintű jogszabályban szabályozott tényállás nem szerepelhet az 
Önkormányzat rendeletében. Ezért a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó kormányrendelet 
alapján, az állattartással összefüggő szabályokat el kell távolítani a rendeletbőL Elmondja, 
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hogy a zeneszolgáltatásra vonatkozó tilalom kapcsán enyhítő szabály beépítésére tett 
javaslatot, mely szerint egyedi esetben, bizonyos korlátok mellett a Képviselő-testület 

engedélyezheti hat hónapos időtartamra- újra megadható vagy visszavonható engedéllyel - a 
nyitott helyen való zeneszolgáltatást. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Tájékoztatásul elmondja, hogy pozitívan vélekedik a lakosság arról, hogy 
a Kőbányai Hírekből értesülhetnek a lakosságat érintő fontos rendeletekrőL 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 658. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Lakosság 
nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. 
(VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 658. számú előterjesztést támogatja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal ötödik 
napirendi pontként tárgyalja az "Autómentes Nap - Autó Nélkül a Városban elnevezésű 
rendezvényről" szóló 652. számú előterjesztést. 

5. napirendi pont: 
"Autómentes Nap- Autó Nélkül a Városban" elnevezésű rendezvényről szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság az "Autómentes Nap 
- Autó Nélkül a Városban elnevezésű rendezvényről" szóló 652. számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 

6. napirendi pont: 
Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel: dr. Fejér Tibor, Szlovicsák István, 
Czirják Sándor és Agócs Zsolt. 

Varga Noémi: A feltett kérdésekre válaszolva részletesen ismerteti a KEOP-os pályázat 
aktuális állását. 
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Dr. Szabó Krisztián: A KEOP-os pályázattal kapcsolatban összegzésében utal a feltett 
kérdésekre adott válaszra. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság az "Európai 
uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról" szóló 637. számú előterjesztésben foglalt 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

7. napirendi pont: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 

féléves tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kápcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: Elmondja, hogy a tavalyihoz képest sokkal áttekinthetőbb, visszakeresés 
szempontjából pedig sokkal jobban kezelhető ez a tájékoztató. Érdeklődik, hogy lehet-e tudni 
arról bővebb információt, hogy a BKK mikorra tervezi a 162-es busz útvonalának 
módosítását? 

Elnök: Kéri, ha lesz konkrét időpont, akkor erről küldjenek egy értesítést a Bizottság 
tagjainak. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megállapítja, hogy a Bizottság a 
"Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról" szóló 571. 
számú előterjesztésben foglalt féléves tájékoztatót tudomásul veszi. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér - Horog utca közötti szakaszán, a Szállás 

utcánál jelzőlámpás forgalomirányítás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 
valamint a jelzőlámpás csomópont megépítéséről szóló településrendezési szerződés 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy egy háromoldalú szerződésről van szó. A legnagyobb 
részben a Fővárosi Önkormányzat érintett. Náluk jelenleg jogi koordináció alatt van ez a 
téma. Ha a koordináció megtörtént, felveszik a kapcsolatot a harmadik féllel is. 
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Szóbeli módosító javaslat: 

Czirják Sándor: Javasolja, hogy a határozattervezet l. melléklet III. részének 2.) pontja az 
alábbiak szerint módosuljon: 
2.) A Beruházó: vállalja, hogy saját költségére elkészítteti és engedélyezteti (az engedélyt 
megszerzi) jelen szerződés második mellékletében részletezett engedélyezési és kiviteli 
terveket. (654/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor, az előterjesztő képviseletében támogatja a 654/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 654. számú 
előterjesztés támogatásáról a 654/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
X. kerület, Kőbányai út Mázsa tér - Horog utca közötti szakaszán, a Szállás utcánál 
jelzőlámpás forgalomirányítás engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a 
jelzőlámpás csomópont megépítéséről szóló településrendezési szerződésről" szóló 654. 
számú előterjesztést a 65411. módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

9. napirendi pont: 
Egyes közterületek nevének védettsége 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Megfontolásrajavasolja még a MÁV-telepet is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 656. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Egyes 
közterületek nevének védettségéről" szóló 656. számú előterjesztést támogatja. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 1535 órakor bezárja. 

K. m. f. 

jegyző 
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,-------------------------------------- --------

A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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