
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAt 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. március 14-én a Danone 
Kft. (Budapest X. kerület, Keresztúri út 210.) üléstermében megtartott kihelyezett ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: l 0°0 óra 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Tokody Marcell Gergely, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Éder Gábor 
Hancz Sándor 

Dr. Mózer Éva 
Szász József 
Kovács J án os 

Meghívottak: 
Kármán Ki tti 
FodorJános 
Szöllősi Erika 
Hegedűs Viktória 
Móré Tünde 
Kiss Beáta 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

a Hatósági Iroda vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoportjának vezetője 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről 

a Hatósági Iroda részéről 
a Közterület-felügyeleti Csoport vezetője 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Danone Kft. részéről 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

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

Kiss Beáta v~~lalati kü:ső k~pcs~lati i~azftató üdvözli ra;:-lj/Ff1.f<.,q .. g.·.·:t:.a8f"q.' .. t/,;.,15l;~l\'ilt1f1 
Danone Kft. kornyezetvedelmz tevekenyseget. . '"·' ·':• ,., : O~ih.:}~{ Al'<YZAT 
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Napirend előtt felszólal: 

Elnök: Javasolja, hogy a 4. tervezett napirendi pontbanjelzett 2013. évi Intézkedési Tervet az 
áprilisi ülésén tárgyalja a Bizottság. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [4/2013. (Ill. 14.)]: 

l. A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

2. A kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2013. évi 
Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A 2013. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. A Közterület-felügyelet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. A 2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

9. A Budapest X. kerület, Hangár utcai szelektívhulladékgyűjtő-sziget megszüntetése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Ügyrendi javaslat: 

Somlyódy Csaba: Javasolja, hogy a "Településképi véleményezési eljárásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 163. számú előterjesztést, valamint a 
"Kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" 
szóló 162. számú előterjesztést együtt tárgyalja a Bizottság. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, 
hogy együtt tárgyalja a "Településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" sz ó ló 163. számú előterjesztést, valamint a "Kőbányai építészeti-műszaki 
tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 162. számú előterjesztést 
[5/2013. (Ill. 14.)]. 

1-2. napirendi pont: 
A településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

és 
a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Móré Tünde: A Kőbányai Önkormányzat felhatalmazást kapott az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása alapján arra, hogy 
rendeletben állapítsa meg a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait. A 
polgármester véleményének kialakításához kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Az önkormányzati rendeletben meg kell 
határozni, hogy a településképi vélemény mely esetekben alapul önkormányzati főépítész 
vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontján, illetve melyek a véleményezés 
részletes szempontj ai. 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy ki dönti el, hogy mikor ki ad véleményt? Évente ez 
mekkora nagyságrendet képvisel? A tizenöt napos határidőmennyire tartható be? 

Móré Tünde: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez nem kötelező feladat, a vezetéssei egyeztetve 
választható. A kérelmeket nem lehet számszerűsíteni, ezért a gyakorlati tapasztalatok 
ismeretében szükséges lehet felülvizsgálni a településképi véleményezési eljárás körébe 
tartozó engedélytípusok, illetve területek szabályozását. A tizenöt nap valóban nagyon kevés, 
a rendszer működése még nem tökéletes, de próbálnak kidolgozni egy olyan eljárásrendet, 
amellyel a tizenöt nap tartható. 

Elnök: Véleménye szerint a rendelet mellékleteként csatolni kellene a Tervtanács tagjainak a 
nevét. Javasolja, hogy a Bizottság tagjai kerüljenek meghívásra a Tervtanács üléseire. 

Szöllősi Erika: Az ügyrendi szabályzatban határozza meg a Tervtanács, hogy kik vehetnek 
részt az ülésen. Jelenleg nincs a Tervtanácsnak tagja, ezért ezt nem tudják mellékletben 
csatolni a rendelethez. 

Móré Tünde: Elmondja, hogy ha a Tervtanács tíz napon belül nem tud ülésezni, akkor a 
főépítész ad véleményt. 

Somlyódy Csaba: Érdeklődik, hogy ki dönti el azt, hogy mikor ad az Önkormányzat 
véleményt? 

Móré Tünde: Ha a Polgármester tizenöt napon belül nem ad véleményt, akkor azt 
megadottnak kell tekinteni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Pap Sándor: Javasolja, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati 
rendelettervezet 2. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 

"(l) Az l. § (l) és (3) bekezdésében, valamint az l. § (5) bekezdés a) pontj ában 
meghatározott településképi vélemény kialakításához a polgármester [kikéri] kikérheti a 
Kőbányai Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) véleményét." 

(2) Az l. § (4) bekezdésében meghatározott településképi vélemény kialakításához a 
polgármester [kikéri] kikérheti a Kőbányai Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) 
véleményét, ha az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás tárgya 
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(3) Az (l) és (2) bekezdésben nem szabályozott esetben a településképi vélemény 
kialakításához a polgármester [kikéri] kikérheti a főépítész véleményét. 

(163/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal, l 
tartózkodással támogatja a 163/1. szóbeli módosító javaslatot [6/2013. (III. 14.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 163. 
számú előterjesztés támogatásáról a 163/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a 
"Településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 
163. számú előterjesztést a 163/1. szóbeli módosító javaslat figyelembevételével támogatja 
[7/2013. (III. 14.)]. 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 
önkormányzati rendelettervezet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 

"(2) A Tervtanács [négy] kétfős tanácsban jár el. A Tervtanács tagjai közül az eljáró 
Tervtanács [négy] két tagját az elnök kéri fel a Tervtanács ülésének összehívásával 
egyidejűleg." 

(162/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
162/1. szóbeli módosító javaslatot [8/2013. (Ill. 14.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna: Javasolja, hogy a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról 
szóló önkormányzati rendelettervezet 9. §(4) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 

"(4) A tiszteletdíj mértéke 
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben [napirendi pontonként] tanácskozási 

naponként bruttó l O OOO Ft, 
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben bírált ügyenként bruttó 20 OOO Ft. 

(162/2. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
támogatja a 162/2. szóbeli módosító javaslatot [9/2013. (III. 14.)]. 

Dr. Pap Sándor: Javasolja, hogy a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 
önkormányzati rendelettervezet 5. §(l) bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 

(l) Tervtanácsi tagként, valamint szakbírálóként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban 
a) az Önkormányzattal vagy intézményével megbízási vagy vállalkozási szerződéses 
jogviszonyban álló tervező, gazdasági társaságban tulajdonostárs, tulajdonában álló 
gazdasági társaság alkalmazottja, vagy aki azzal megbízási vagy vállalkozási 
jogviszonyban áll, illetve akinek a tulajdonában lévő gazdasági társasággal a tervező 
alkalmazotti, vagy megbízásos jogviszonyban áll, 
[a)] Q} a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője, valamint annak hozzátartozója, 
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[b)] 0 aki a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belül szerzői jogi védelem 
alá eső alkotás tekintetében a tervezőnek szerzőtársa vagy munkatársa volt, 
[c)] ill a tervező 

[ca)] da) munkatársa, 
[cb )j db) gazdasági társaságban tulaj donostársa, 
[cc)] fkl tulajdonában álló gazdasági társaság alkalmazottja vagy aki azzal megbízási 

jogviszonyban áll, 
[d)] s0_ akinek a tulajdonában lévő gazdasági társasággal a tervező alkalmazotti vagy 
megbízási jogviszonyban áll, 
[e)] .D aki bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett 
el, annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetében a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig, továbbá 
[f)] g)_ aki a Magyar Építész Kamara szervétől etikai-fegyelmi büntetést kapott, a büntetés 
időtartama alatt, és annak a kamarai nyilvántartásból való törléséig. 

(162/3. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
támogatja a 162/3. szóbeli módosító javaslatot [10/2013. (III. 14.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 162. 
számú előterjesztés támogatásáról a 162/1., a 162/2. és a 162/3. módosító javaslatok 
figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a 
"Kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" 
szóló 162. számú előterjesztést a 162/1., a 162/2. és a 162/3. szóbeli módosító javaslatok 
figyelembevételével támogatja [11/2013. (III. 14.)]. 

Dr. Éder Gábor: Jelzi, hogy a 163/1. módosító javaslat ellentétes a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm. 
rendelet 22. § (4) bekezdésével és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 30/C. § (2) bekezdéséveL 

3. napirendi pont: 
A közterület-használatról 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. Mózer Éva: Tájékoztatásul elmondja, hogy kisebb változtatások, pontosítások történtek a 
két jogszabály néhány rendelkezése tekintetében a lényegi tartalom érintetlenül hagyásával, 
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valarnint logikai szempontok rniatt bizonyos rendelkezések szerkezetileg más helyen jelennek 
meg az új rendeletben. 

Elnök: V él eménye szerint nagyon jól értelmezhető az rendelet. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 161. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 
"Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet rnegalkotásáról" szóló 161. számú 
előterjesztést a támogatja [12/2013. (Ill. 14.)]. 

4. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2013. évi 

Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Elnök: Javasolja, hogy a határozattervezet címe, valarnint a határozattervezet az alábbiak 
szerint rnódosuljon: 

"a Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról [és a 2013. évi 
Intézkedési Tervéről] 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervének beszámolóját az előterjesztés 2. 
melléklete szerint [, a 2013. évi Intézkedési Tervet az előterjesztés 3. melléklete szerint] 
elfogadja. (159/1. módosító javaslat) 

Radványi Gábor támogatja a 159/1. szóbeli módosító javaslatot. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 159. 
szárnú előterjesztés támogatásáról a 159/1. szóbeli rnódosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 
"Környezetvédelmi Program 2012. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról" szóló 159. 
számú előterjesztést a 159/1. szóbeli rnódosító javaslat figyelembevételével támogatja 
[13/2013. (Ill. 14.)]. 

5. napirendi pont: 
A 2013. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 164. szárnú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "2013. 
évben tervezett kerületszépítő akciókról" szóló 164. számú előterjesztést a támogatja 
[14/2013. {Ill. 14.)]. 

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 felszólal: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Öveges Programmost fog elindulni. 

Dr. Pap Sándor: Beszámol arról, hogy a Kis-Pongrác projekt új projektvezetője Szabó 
Ágoston. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai uniós és egyéb pályázatok 
aktuális állásáról" szóló 153. számú előterjesztést megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
A Közterület-felügyelet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Bemutatkozik Fodor János a Közterület-felügyelet új vezetője. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 158. számú 
előte1jesztés elfogadásáról. 

15/2013. (Ill. 14.) KKB határozat 
a Közterület-felügyelet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
(8 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Közterület-felügyelet 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

8. napirendi pont: 
A 2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Nagyné Horváth Emília: Tájékoztatásul elmondja, hogy kiszélesedett az ilyen növények 
köre, ezért javasolja az özönnövény-mentesítési programot. 

Dr. Fejér Tibor: V él eménye szerint a növényeket rendben kell tartani és minden növényt 
irtani kell, amelyek nem a megfelelő helyen vannak (pl.: műemlékek, kerítés, oszlop mellett). 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2013. évi parlagfűpollen-mentesítési 
feladatokról" szóló 157. számú előterjesztést megtárgyalta. 

9. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Hangár utcai szelektívhulladékgyűjtő-sziget megszüntetése 

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 160. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

16/2013. (III. 14.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Hangár utcai szelektívhulladékgyűjtő-sziget megszüntetéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest X. kerület, 
Hangár utcában (Hangár u. 69. épülettel szemben) lévő szelektívhulladékgyűjtő-szigetet 

megszünteti, és felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ott lévő 7 m2 területű betonlap 
burkolat elbontására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

2013. április 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezető j e 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

if meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

if jelenléti ív 

if 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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