
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október ll-én 
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 

Jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Mácsik András, 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: 
Dr. Fejér Tibor, a bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Éder Gábor 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
Vámos Imre 

Meghívottak: 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Belső Ellenőrzés vezetője 

--,IJ.J.t-

a Hatósági Iroda részéről 
/ L. 

Dr. Korpai Anita 
Mednyánszky Miklós 
Móré Tünde 

a Hatósági Iroda részéről rl fr , ICI ( 11 ·" { . 
"' ' ' · ' ' " . lO ~2_ J JIO'.)_ a Poeplteszi Csoport reszero ..... O. .. . ·. úC .. ·---'"·--

Szöllősi Erika 
Albrecht Ute 
Román Péter Attila 
Horváth Ágnes 
Niedetzfy Andrea 
Lelkes Mihályné 
András István 

a Főépítészi Csoport részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 



A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) Kerepesiút-Pilisi utca-40907/7 telek ÉK-i határa Rákos-patak 
vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által határolt 
területegységére elkészült programjavaslat és szabályozási koncepció 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) Kőbányai út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú 
szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú telek - Kőér utca - Barabás utca -
(38403/6) közterület- (38403/7) közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca 
által határolt területegységére elkészült programjavaslat és szabályozási koncepció 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjének szabályozása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

5. Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 
szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a 
pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Budapest X. kerület, Füzér utca egy szakasza elnevezésének Kazah utcára változtatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. A "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" 
pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. Az "Ez a kukahelyzet!" elnevezésű csapatverseny eredményének megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

12. Az "Autómentes Nap- Autó nélkül a városban" rendezvényről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatának (KVSZ) Kerepesiút-Pilisi utca- 4090717 telek ÉK-i határa 
Rákos-patak vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által 

határolt területegységére elkészült programjavaslat és szabályozási koncepció 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Albrecht Ute: A BFVT Kft. képviseletében bemutatja a Kerepesi út - Pilisi utca- 4090717 
telek ÉK-i határa Rákos-patak vonala- Erdőterület Ny-i határa- Pesti határút- Sárga rózsa 
utca által határolt területegységére elkészült programjavaslatot, valamint a szabályozási 
koncepció t. 

Szlovicsák István: Érdeklődik, hogy mi indokolja azt, hogy a beépíthetőségi sűrűségek így 
alakultak a sétányon? A Király dombnál miért nem sűrűbb beépítésű zöld felülettel vannak 
körülvéve a területek? Ki fogja finanszírozni a közművek kiépítését, mivel véleménye szerint 
a víz, a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése több átemelővel tud csak megvalósulni, aminek 
a kiépítése komoly költségekkel jár. Elmondja, hogy az intézményi ellátás szempontjából meg 
kellene vizsgálni azt, hogy mire lenne még szükség a területen. 

Agócs Zsolt: V él eménye szerint nem kellene a lakótelepet megosztani egy főútvonallaL 
Elmondja, hogy ezen a területen a talajvíz eléggé magas, mivel közel van a Rákos-patak és 
egy folyami mederre szeretnének építkezni, ezért nagyon körültekintően kell megtervezni azt, 
hogy mennyi lakást lehet építeni a területre. Ökológiai szempontból a helyi védettség alá 
helyezés lenne a kedvezőbb, nem pedig a lakótelep kialakítása. Jó megoldásnak tartja, hogy 
lesz egy emlékhely a terület közepén, véleménye szerint az intézményeket erre a területre 
kellene tervezni. A terület szélére alacsonyabbbeépítést javasol. 

Albrecht Ute: Elmondja, hogy nagyon sok tervet készítettek, próbálták az előnyöket és a 
hátrányokat figyelembe venni. Szerették volna, hogy az egyes utcák változatosak legyenek, 
igyekeztek kertvárosias környezetet kialakítani. Beszámol arról, hogy készítettek egy 
felmérést abból a szempontból, hogy milyen intézményekre lenne szükség. Ezzel 
kapcsolatban azt a tájékoztatást kapták, hogy iskolát és óvodát nem szükséges kialakítani, 
mivel a környezetben megoldható az elhelyezés. Orvosi rendelő bármelyik épület földszintjén 
elhelyezhető. A talajvízzel kapcsolatban elmondja, hogy a terület eléggé domborzatos, ezért 
mindenképpen figyelembe kell venni ezeket az adottságokat a továbbtervezésnéL A terület 
átszellőzése biztosított a tervezett beépítettséggeL A közművek finanszírozásával 
kapcsolatban elmondja, hogy mivel a terület jelentős része önkormányzati tulajdonban van, 
ezért az Önkormányzat feladata a közművek és útépítések menedzselése is. 

Tokody Marcell Gergely: Javasolja, hogy a szabályozási terület dél-keleti részén fekvő "B" 
verzió szerint 55%-os beépítési mértékű részek ne legyenek ennyire sűrűek, valamint azt, 
hogy a színterületi mutató a 0,7-es értéket vegye fel. 
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Dr. Pap Sándor: Célszerűnek tartaná az északi részen még egy zöld tömb kialakítását, lazítva 
ezzel a beépítettséget. Javasolja, hogy valamilyen gazdaságossági számítást készítsen a Kft. 
arról, hogy az 1700-1800 db kertes ház vagy lakás ki tudja-e gazdálkodni az átemelőt, az 
óvodát és a bölcsődét 

Somlyódy Csaba: Pincéket, mélygarázsokat a terület adottságai miatt nem lehet építeni, ezért 
mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a lakásokhoz parkolókat is ki kell alakítani. 

Elnök: Ezen a területen elsődlegeserr a zöldfelületeket és a meglévő zöldértékeket védené. 
Szeretne egy egységes városképet látni. Véleménye szerint nincs egy megfogható központja 
ennek a területnek. 

Szlovicsák István: Érdeklődik, hogy lehetséges-e a szabályozási tervben segíteni az autonóm 
házépítést valamilyen módon? 

Tokady Marcell Gergely elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozatképes. 

Somlyódy Csaba: Rövid tájékoztatást kér az elővárosi vasúttal kapcsolatos csomóponti 
problémáról. 

Czirják Sándor: Megfontolandónak tartja a bölcsődét az út jobb oldalára tenni. Véleménye 
szerint az intézményi területen ki lehetne alakítani egy körforgalmat, vagy nagyobb 
zöldterületet, amely központként szolgálhatna. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök összegző javaslata: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint 
módosuUon: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) Kerepesi út ~ 
Pilisi utca~ 40907/7 telek ÉK-i határa~ Rákos-patak vonala~ Erdőterület Ny-i határa~ Pesti 
határút ~ Sárga rózsa utca által határolt területegységére elkészült programjavaslatot és 
szabályozási koncepciót az elhangzott észrevételek figyelembevételével kéri ismételten 
bemutatni. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
[azonnal] 2012. december 6. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

(712/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 712/1. módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 712. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 712/l. módosító javaslat figyelembevételével. 
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39/2012. (X. ll.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatának (KVSZ) Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa 
Rákos-patak vonala - Erdőterület Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által 
határolt területegységére elkészült programjavaslatról és szabályozási koncepcióról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) 
Kerepesiút-Pilisi utca-40907/7 telek ÉK-i határa- Rákos-patak vonala- Erdőterület 
Ny-i határa - Pesti határút - Sárga rózsa utca által határolt területegységére elkészült 
programjavaslatot és szabályozási koncepciót az elhangzott észrevételek 
figyelembevételével kéri ismételten bemutatni. 

Határidő: 2012. december 6. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 

Építési Szabályzatának (KVSZ) Kőbányaiút-Szállás köz- Horog utca (38365/2) hrsz.
ú szakasza -Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú telek- Kőér utca - Barabás utca -

(38403/6) közterület- (38403/7) közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca 
által határolt területegységére elkészült programjavaslat és szabályozási koncepció 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

András István: A BFVT Kft. képviseletében bemutatja a Kőbányaiút-Szállás köz- Horog 
utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú telek - Kőér utca -
Barabás utca - (38403/6) közterület - (38403/7) közterület - Bihari utca - Jegenye utca -
Monori utca által határolt területegységére elkészült programjavaslatot, valamint a 
szabályozási koncepciót. 

Elnök: Pozitívnak tartja, hogy a lakóépületeket a maguk funkciójában meg tudják őrizni. 

Szlovicsák István: Elmondja, hogy az első munkarészben volt tulajdonosi szerkezetvizsgálat. 
Folyamatosan változnak a tulajdonviszonyok. A terület nagy része már kínai személyek 
tulajdonában van, ezért véleménye szerint nem mindegy, hogy milyen fejlesztési irányok 
kerülnek megadásra. Érdeklődik, hogy történt-e egyeztetés a tulajdonosokkal, az iparvágány 
elbontásával kapcsolatban? 

Dr. Pap Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság október 16-án fog 
dönteni a vágányok elbontásáról. 
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Szlovicsák István: A korábbi tervek alapján a vasút alatt vannak közlekedési átkötések, 
viszont ezeket most nem látja a szabályozási tervben. Ha ez munkahelyi övezetként fog 
funkcionálni, akkor az átkötések jelentős hatást fognak gyakorolni a lakott területek 
szegregáltabb kihasználtságára. Véleménye szerint a szabályozásban meg kellene jelennie 
annak a határszabásnak, amit az ilyen jellegű fejlődési iránynak szabni szeretnének. A 
Kőbányai úton nem kellene négy szintnél magasabbra építkezn:i, viszont meg kellene szabni 
egy minimumépítési magasságot. Érdeklődik, hogy a Kőér utcai csomópont kiépítése 
kisajátítással fog-e jámi? 

Czirják Sándor: A Horog utca a helyi ipartelepek, és munkatelepek forgalmát látja el. Ha 
kiépülne, akkor a célirány-forgaimat el lehetne vinni a Kőbányai útról. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a kínai és a magyar kormány között megállapodás folyik a reptéri gyorsvasút 
megvalósítása érdekében. A kínai fél a Keleti pályaudvartól önálló, két vágánnyal kívánja 
megvalósítani a vasútforgalmat, így véleménye szerint a Kőbányai Hizlaló őrháza a 
későbbiekben más tulajdonába kerül. 

András István: A tulajdonviszonyokkal kapcsolatban elmondja, hogy tulajdon-semlegesnek 
kell lenniük. A vasútfejlesztés egy teljesen új elem. 

Mozsár Ágnes: Erre évekkel ezelőtt készült egy településszerkezeti és egy FSZKT 
módosítás. Ez a kérelem elküldésre került a Fővárosi Önkormányzathoz, amelyről 
hatástanulmány is készült. Az építési törvény által előírt egyeztetések lezajlottak. 

Szlovicsák István: Elmondja, hogy elég magas a talajvíz ezen a területen, ezért 
mélygarázsokat nem lehet építeni. V él eménye szerint szigorú parkolási előírásokat kellene 
bevezetni. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök összegző javaslata: Javasolja, hogy a határozattervezet az alábbiak szerint 
módosuljon: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) Kőbányai út -
Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú 
telek- Kőér utca- Barabás utca- (38403/6) közterület- (38403/7) közterület-Bihari utca
Jegenye utca - Monori utca által határolt területegységére elkészült programjavaslatot és 
szabályozási koncepciót elfogadja, továbbtervezésre alkalmasnak tartja az elhangzott 
észrevételek figyelembevételével. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

(713/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő a 713/1. módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 713. számú 
előterjesztés elfogadásáról a 713/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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40/2012. (X. ll.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatának (KVSZ) Kőbányaiút-Szállás köz- Horog utca (38365/2) hrsz.
ú szakasza - Teherkocsi utca - 38303/37 hrsz.-ú telek - Kőér utca - Barabás utca -
(38403/6) közterület- (38403/7) közterület-Bihari utca- Jegenye utca-Monori utca 
által határolt területegységére elkészült programjavaslatról és szabályozási koncepcióról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) 
Kőbányai út - Szállás köz - Horog utca (38365/2) hrsz.-ú szakasza - Teherkocsi utca -
38303/37 hrsz.-ú telek - Kőér utca - Barabás utca - (38403/6) közterület - (38403/7) 
közterület - Bihari utca - Jegenye utca - Monori utca által határolt területegységére 
elkészült programjavaslatot és szabályozási koncepciót elfogadja, és továbbtervezésre 
alkalmasnak tartja az elhangzott észrevételek figyelembevételével. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 

járművel várakozás rendjének szabályozása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Vita a Bizottság tagjainak részvételével. 

Elnök: Összegezve az elhangzott észrevételeket a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság javasolja, hogy a kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének 
szabályozásáról szóló rendelettervezet második olvasatban tárgyalásához az alábbi 
kiegészítések kerüljenek beépítésre: 

l. Az egészségügyi dolgozók kedvezményes pakolási lehetősége. 
2. A lakossági várakozási hozzájárulás második gépjárműnél matrica vásárlásával 

valósuljon meg, képletes díj ellenében. 
3. Az iskolák környezetében 8.30 órakor kezdődjön a fizetési zóna. 
4. A díjfizetési övezetek kerüljenek pontosan meghatározása térkép alapján. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 727. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének szabályozásáról" szóló 727. számú előterjesztést támogatja. 
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Zima István elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

4. napirendi pont: 
A közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Korpai Anita: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés abból az okból készült, 
hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívást intézett az Önkormányzat 
felé a zöldterületek, zöldfelületek megóvásáról, használatáról és karbantartásáról szóló 
önkormányzati rendelet kapcsán. A környezet védelméről szóló törvény szerint tulajdonjogot 
korlátozó rendelkezést a magántulajdonú ingatlanok vonatkozásában csak a Fővárosi 
Önkormányzat határozhat meg. 

Szlovicsák István: Érdeklődik, hogy mi történik abban az esetben, ha a kerületi vagy a 
Fővárosi Önkormányzat rendel el ilyenjellegű fakivágásokat? 

Nagyné Horváth Emília: Elmondja, hogy tudomásaszerint az a Fővárosi Önkormányzat úgy 
döntött, hogy ezt a jogot átruházza önkormányzati hatáskörbe, mivel nem alkotott rendeletet. 

Elnök: Erre jogszabály alapján nem kerülhet sor. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a 
Bizottságot, hogy döntsön a 719. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 
"Közterületen lévő fás szárú növények pótlásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" szóló 719. számú előterjesztést támogatja. 

Zima István megérkezett az üléstermbe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 

5. napirendi pont: 
Az állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Korpai Anita: A Kormányhivatal tájékoztató levelet küldött az állattartással kapcsolatos 
szabályok változásáról. Megjelent egy kormányrendelet, amely a kedvtelésből tartott 
állatokkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Alkotmánybírósági döntés is megerősítette 
azt, hogy ez nem lehet helyi önkormányzati rendeletalkotás tárgya. A mezőgazdasági 
haszonállatok tartásával kapcsolatban is törvényi szinten került rögzítésre, hogy 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható a tartásuk október l-jétől. Ez indokolja a 
rendelet hatályon kívül helyezését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 703. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az 
"Állattartásról szóló 54/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről" 
szóló 703. számú előterjesztést támogatja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget 

jelentő szerződések felülvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Az előterjesztő képviseletében dr. Éder Gábor módosító javaslata, hogy az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szövege az alábbiak szerint módosuljon: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében meghatározott szerződések 

felülvizsgálatát, illetve felmondását készítse elő, és arról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület 2012. [októberi] novemberi ülésére." 

(657/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 657. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára kötelezettséget jelentő 
szerződések felülvizsgálatáról" szóló 657. számú előterjesztést a 657/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja. 
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7. napirendi pont: 
A lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, 

valamint a pályázatok aktuális állása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 725. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Lejárt 
határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő határozatok, valamint a pályázatok 
aktuális állásáról" szóló 725. számú előterjesztést támogatja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Füzér utca egy szakasza elnevezésének Kazah utcára 

változtatása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy biztos ilyen formában érkezett-e be a kérés, utcanév 
változtatásra vonatkozóan? 

Radványi Gábor: A Fővárosi Közgyűlés elé szeretné terjeszteni Tarlós István 
főpolgármester ezt a kérést, ezért felkérte az Önkormányzatot, hogy a Salamon utca kerüljön 
átnevezésre. Ezt az Önkormányzat nem tudta támogatni, ezért döntöttek úgy, hogy a Füzér 
utca kerüljön átnevezésre. 

Elnök: Véleménye szerint ne maradjanak a Füzér utcánáL A megnevezés rendben van. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 714. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással a "Budapest X. kerület, Füzér utca egy szakasza elnevezésének Kazah utcára 
változtatásáról" szóló 714. számú előterjesztést nem támogatja. 

Somlyódy Csaba elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
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9. napirendi pont: 
A kiszáradt, beteg fák kivágása és pótlása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Az előterjesztéshez kapcsolódóarr kéri, hogy a határozattervezet mellékleteiben jelzett 
listák egészüljenek ki konkrét javaslattal a kivágott fák pótlásának helye és fajtájuk 
meghatározása tekintetében. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
j avaslatot 

Elnök: Javasolja, hogy az előterjesztés 3. melléklete egy újabb sorral, az alábbiak szerint 
kerüljön kiegészítésre: 

AHomás u. 3. (Vásárló utca felőli oldal) 2 
Összesen: [33] 35 

A határozattervezetben a "33" szövegrész helyébe a "35" szöveg lép. 
(715/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 715/1. 
módosító javaslatot támogatja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 715. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 
"Kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról" szóló 715. számú előterjesztést a 715/1. 
módosító javaslat figyelembevételével támogatja. 

l O. napirendi pont: 
A "Tiszta udvar, rendes ház 2012 ",valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" 

pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Beszámol arról, hogy minden helyszíme elmentek, nagyon hasznos és értékes 
területeket láttak. Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő valamennyi pályázót 
jutalmazza a Bizottság. A díjosztó ünnepségre október 30-án (kedden) 14 órakor kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termében. 

Czirják Sándor: Véleménye szerint meg kellene szabni azt, hogy hány évente lehetne 
pályázni erre a díjra. 

Elnök: Jövőre kétségkívül újra kell gondolni a pályázati kiírást. Amennyíben nincs több 
hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hogy döntsön a 716. számú előterjesztés elfogadásáról. 

41/2012. (X. ll.) KKB határozat 
a "Tiszta udvar, rendes ház 2012", valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" 
pályázatok elbírálásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Tiszta udvar, rendes ház 2012 ", 
valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2012" cím adományozására kiírt pályázatra 
beérkezett, a 2. és 3. mellékletben meghatározott pályázók részére a kategóriának 
megfelelő emléktáblát és oklevelet adományoz (a 2. és 3. melléklet a jegyzőkönyv l. 
mellékletét képezi). 

Határidő: 2012. november 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati 

szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

ll. napirendi pont: 
Az "Ez a kukahelyzet!" elnevezésű csapatverseny eredményének megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságo!, hogy döntsön a 717. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

42/2012. (X. ll.) KKB határozat 
az "Ez a kukahelyzet!" elnevezésű csapatverseny eredményének megállapításáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Ez a kukahelyzet!" elnevezés ű 
csapatversenyre benyújtott pályaművek alapján a nyerteseket az alábbiak szerint 
hirdeti ki: 

a) l. díj: Bem József Általános Iskola "KUKApitány" csapata, 
b) II. díj: Janikovszky Éva Általános Iskola Bánya utcai Tagintézmény 
"Banyatanya" csapata, 
c) III. díj: Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti Tagintézmény "Kukabúvárok" 
csapata. 
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2. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a helyezéseket ismertesse a pályázókkal, és a 
díjakat adja át részükre. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. november 30. 
a kerületfejlesztési és a külkapcsolati 
szakterületért felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

12. napirendi pont: 
Az" Autómentes Nap- Autó nélkül a városban" 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" rendezvényről" szóló 718. számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 1820 órakor bezárja. 

K. m. f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

../ 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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