
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfej lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. április ll-én a Köpore Kft. 
(ll 04 Budapest, Táma u. 4.) üléstermében megtartott kihelyezett ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: l 0.00 óra 

J elen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Somlyódy Csaba, a bizottság képviselö tagjai, 
Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, Zima István a bizottság nem képviselö tagjai 
(a Jobbik Magyarországért Mozgalom települési önkormányzati képviselői helye betöltetlen.) 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 
Mácsik András, a Bizottság képviselö tagja 
Szlovicsák István, a Bizottság nem képviselö tagja hivatalos elfoglaltság 

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

Dr. Mózer Éva 
Kovács J án os 

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

a Hatósági Iroda vezetője 
a Budapesti Kereskedelmi qs;fr,w-~~W~'?:J~irJíbs·i:. KERÜLET 

l . ··. "" . .. ( j l~;,,,,?',,,.,:\',\! ONX:OH_:<-.1/•.NYZAT 

;:!~Tu~,~~iklós : :!:~~::~ :~~: ~::~:~~: ; lkWtóo""'·· ~ /S;~;l~ l ~;}/f l 
Szolnoki Fcrencné a Városüzemeltetési Csopor~zéről . . l · 

Az ülést vezeti: Marksteiimé Molnár Julianna bizottsági elnök , - . . .. "~Y.ti< . - '"~:dó: i 
I O órától sor került a Kőporc Kft. bejárás ára. ~~Qt/') ~J ~1 JW:: .leve-S"~ j 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és 12.15 órakor megnyitja a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet T asi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [17/2013. (IV. 11.)]: 

l. Az Európai Mobilitási hét - Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozás 
Elöterjesztö: Radványi Gábor alpolgármester 



2. A 2013. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való 
részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 201 3" akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Budapest X. kerület, Gépmadár és Zágrábi utcai kutyafuttatók felújítása és bővítése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

7. A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Terve 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Az Európai Mobilitási hét- Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő 

csatlakozás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztésekkel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 238. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az "Európai 
Mobilitási hét- Autómentes Nap országos rendezvényéhez történő csatlakozásról" szóló 238. 
számú előterjesztést támogatja [18/2013. (IV. ll.)]. 

2. napirendi pont: 
A 2013. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való 

részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 239. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "2013. évi 
"Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő versenyen való részvételről" szóló 
239. számú előterjesztést támogatja [19/2013. (IV. ll.)]. 
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3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciója 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 232. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, l tartózkodással a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. ev1 költségvetési 
koncepciójáról" szóló 232. számú előterjesztést támogatja [20/2013. (IV. ll.)]. 

4. napirendi pont: 
A "Tiszta udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akciók 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy idén pályázat kiírása nélkül, helyszíni szemlék alapján 
készül j avaslat az elismerő címek adományozására érdemes ingatlanokról. 

Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy mi történik abban az esetben, ha a javasolt ingatlan vagy 
társasház tulajdonosa, üzemeltetője visszautasítja az elismerést? 

Elnök: Ebben az esetben az Önkormányzat tudomásul veszi a tulajdonos vagy az üzemeltető 
döntését. Beszámol arról, hogy az akcióban egynyári virágpalánták szétosztására kerül sor, 
amelyet előzetes jelentkezés alapján, a jelentkezés sorrendjében biztosít a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 237. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a ""Tiszta 
udvar, rendes ház 2013" és a "Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" akciókról" szóló 237. 
számú előterjesztést támogatja [21/2013. (IV. ll.)]. 

5. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Gépmadár és Zágrábi utcai kutyafuttatók felújítása és bővítése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Hancz Sándor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Ihász közben kialakított kutyafuttatóhoz 
hasonlóan szeretnék felújítani és bővíteni az előterjesztésben szereplő két kutyafuttatót. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a lakossági fórumon is kérték a lakók a Gépmadár utcai 
kutyafuttató bővítését. Tájékoztatást ad arról, hogy a felújítás és a bővítés költségeit a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a költségvetéséből fedezi. Amennyiben 
szükség lesz a források kiegészítésére, akkor a Képviselő-testület előtt támogatni fogja az 
igényt. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 236. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

22/2013. (IV. ll.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Gépmadár és Zágrábi utcai kutyafuttatók felújításáról és 
bővítéséről 

(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KÖKERT Kőbányai Non-profit 
Közhasznú Kft.-t, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében a kutyafuttatók üzemeltetésére biztosított keretösszegből a Gépmadár és 
Zágrábi utcai kutyafuttatók felújítását és bővítését valósítsa meg az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti műszaki tartalommal. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013.június 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

6. napirendi pont: 
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezése 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Agócs Zsolt: Tájékoztatásul elmondja, hogy a repülőtér semmilyen környezetvédelmi 
engedéllyel nem rendelkezik. Készítettek maguknak egy önkéntes ellenőrzési programot 
annak ellenére, hogy független szakértői véleményt kellett volna kérniük. Több kerület is 
próbált fellépni ellenük. A legsikeresebb a rákoshegyi Kulturált Légi Közlekedésért 
Egyesület, amely jelenleg is perben áll a repülőtérreL Véleményeszerint a kerületeknek össze 
kellene fogni és követelni az engedély beszerzését a repülőtértőL 

Czirják Sándor: Véleményeszerint három megoldás van, amely megoldaná a problémát. A 
repülőtér környezetében lévő épületeken a nyílászárók cseréje, vizsgálat annak érdekében, 
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hogyan kerülhetne minél messzebb a fővárostól a fejlődési lehetőség, valamint a kifutópálya 
irányának a megváltoztatása. 

Agócs Zsolt: Az érintett területek már korábban is lakott területek voltak. Nincs kiépítve a 
repülőtér köré semmi, ami megvédené a lakókat a zajtól. Elmondja, hogy a reptérfejlesztési 
tervekben szerepel az, hogy a többszörösére szeretnék megnöveini a reptéri forgalmat, 
valamint Ecsernél interrnodális központot szeretnének kialakítani. Beszámol arról, hogy 
rendszeresen nem tartják be a repülési irányokat, a cargo gépeket nem ellenőrizik a zajhatások 
miatt. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 248. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének véleményezéséről" szóló 248. 
számú előterjesztést támogatja [23/2013. (IV. ll.)]. 

7. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Terve 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Fejér Tibor: Javasolja, hogy a határozattervezet l. mellékletét képező Kőbánya 

Környezetvédelmi Programjának 2013. évi intézkedési terve egészüljön ki az alábbiak szerint: 

3. Szennyvízkibocsátás - Kommunális létesítmények pont egészüljön ki egy 5. sorral: 

(Tervezett feladatok) 

A közvilágítást biztosító 
villanylámQákat eitakaró fák 
koronáj ának megmetszése, ha 
özönnövény, akkor teljes 
kiirtása. 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: KÖKERT Kőbányai Non-
Qrofit Közhasznú Kft. 

5. Élővilág, táj, épített környezet pont 5. és 7. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Száraz fák felmérése és 
kivágása a közterületen, élő 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Városüzemeltetési Csoport, 

fák kivágása és tuskózása, ha Kőkert Kft. és Építés-, Környezet- és 
műtárgy (kerítés, vízakna stb. Közlekedéshatósági Csoport 
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mellett nőtt. 
Környezetvédelmi Alapból Határidő: [folyamatos] 2013. 
eiültetett fák fenntartása, szeptember 30. 
(FÖKERT szerződés alapján) Felelős: [Városüzemeltetési Cso-
a kipusztult fák pótlása port] Hatósági Iroda és Kőkert Kft. 

6. Környezet-egészségügy pont 4. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Parlagfű és egyéb allergizáló 
növények elleni védekezés, 
özönnövények irtása. 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és 
Kőkert Kft. 

7. Hulladékgazdálkodás pont 3. és 4. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Kisállathulla elszállítás, annak 
az ingyenes telefonszámnak a 
közismertté tétele, amelyen be 
lehet jelenteni az elpusztult 

l állatot. 
l Illegális hulladék elszállítása 
l közterületekrőL 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Kőkert Kft. és Város-
üzemeltetési Csoport 

8. Környezeti zaj- és rezgés pont 3. sora egészüljön ki az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) 

Kőrösi Csoma Sándor út 6/b 
társasházban és a Halom 
utcában zajmérés elvégez-
tet és e 

(Feladatra tervezett 
összeg /Ft/) 

(Feladatok végrehajtásáért felelős, 
határidő) 

Határidő: 2013. augusztus 3 O. 
Felelős: Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport 

(243/1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 243/1. 
módosító javaslatot támogatja [24/2013. (IV. ll.)]. 

Elnök: Javasolja, hogy a 13. Közlekedés pont 6., 7., 9-11. sor 3. oszlop határidő: "folyamatos" 
szövegrész helyébe a "2013. december 31." szöveg lépjen. 

(243/2. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 243/2. 
módosító javaslatot támogatja [25/2013. (IV. ll.)]. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hogy döntsön a 243. számú 
előterjesztés támogatásáról a 243/1. és a 243/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a 
"Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervéről" szóló 243. számú előterjesztést a 
24311. és a 243/2. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja [26/2013. (IV. ll.)]. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 13 10 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 

}Ul V 
. o... . .................... . 

abó Krisztián 
jegyző 

7 



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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

J elen lé ti ív 

15 , ., - JA ~o"'>O C- V\ v'-~ 1!/l • ,{ ' ·· · ' · ' .. ' . 20 ..... f. .......................... orakor megtartott Keruletfejl esztest es Komyezetvedelm1 
Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Tokody Marcell Gergely 

Czirják Sándor 

N agyné Horváth Emília 

Szlovicsák István 

Zima István 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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1};y)(/q{!!:J.Z ___ ~jg_rf!.C _________________ _ 
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