
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖN*Ö\tMKi~r)iXT! 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK , 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 5-én megtartott ülésén, 
a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest 
X., Szent László tér 29. L em. 115,), 

Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: C
Rú_il~~-~-f-:-si·--~-ö.YI-Ros :X~'KE&.: ŰLET 
KŐUANYAIONKORMANYZAT 

Polf.!árn1esteri Hivatala 

alpolgármester ~~, -lkt-at-ós-z,-~;:·-~{iY1J.S./ü·-rj-,()-_·/.~--~-../-'f.,,-_, __ -... -... -i Radványi Gábor 
Dr. Egervári Éva 
Mozsár Ágnes 

a Jogi Csoport részéről 1 

Meghívottak: 

a Főépítészi Csoport vezettje 2013 DEC 1 7. 
l o.::/, ---··-· ·--··-'-'" __ ,, ....... _________ -i 

Móré Tünde 
Dr. Korpai Anita 
Mednyánszky Miklós 
Márkusné Baranyi Diána Emese 
Berényi Mária 
Patkó Dávid 

a Hatósági Iroda irodavez 
a Hatósági Iroda részéről L------'-~....:...t.""'+'-· 

a Hatósági Iroda részéről 
az Urbanitas Kft. részéről 
az Urbanitas Kft. részéről 

Az ülést vezeti: Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök 

Előadó: 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 10 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [58/2013. (XII. 5.)]: 

1. Budapest Főváros X kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának módosítása az É-D metróvonal - kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi 
repülőténe vezető út) által határolt területegységre vonatkozóan 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr, Szabó Krisztiánjegyző 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 



4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Marksteinné Molnár Julianna képviselő 

l. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 

Szabályzatának módosítása az É-D metróvonal- kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi 
repülőtérre vezető út) által határolt területegységre vonatkozóan 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Berényi Mária: Az Urbanitas Kft. képviseletében bemutatja a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítását az É-D 
metróvonal - kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető út) által határolt 
területegységre vonatkozóan egy prezentáció keretében. 

Szlovicsák István: A településrendezési szerződést mindenképpen kiemelné. Úgy gondolja, hogy 
nem kellene az Önkormányzatnak magára vállalnia egy ekkora beruházási költséget az 
infrastrukturális fejlesztéseket illetően. 

Radványi Gábor: Úgy tudja, hogy a Kispesti Önkormányzat a KÖKI-vel kötött egy ilyen 
településrendezési szerződést. Érdeklődik, hogy ennek a szerződésnek a tárgya egy ugyanilyen 
felhajtósáv lett volna-e? 

Berényi Mária: A Fővárosi Önkormányzat kötött ilyen szerződést. A Kőbányai Önkormányzatnak 
nem feladata a felhajtósáv megvalósítása, ezt ki kell kötni a szerződésben. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy a 120 kW-os vezetékek alatt lehet-e parkolókat építeni? 

Berényi Mária: Lehet parkolókat építeni, valamint korlátozottan a beépítés is engedélyezett, 
amelyet az ELMŰ egyedileg dönt el. 

Czirják Sándor: A BKK által üzemeltett parkolóknál nem épült ki az előírt fásítás, nem tudja, 
hogy ez hol fog lecsapódni. A rezgés és zajvédelmi tervekkel kapcsolatban elmondja, hogy ketté 
kellene osztani a vasúti zajtérképet a BKV által üzemeltetett vasúti zajtérképtőL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 728. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

59/2013. (XII. 5.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának módosításáról az É-D metróvonal - kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi 
repülőtérre vezető út) által határolt területegységre vonatkozóan 
(l O igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) az É-D metróvonal -
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kerülethatár (Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre vezető út) által határolt területegységére 
vonatkozó l. melléklet szerinti tartalommal történő módosítását elfogadja. 

Határidő: 

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

(A Budapest X kerület, É-D metróvonal - kerülethatár (Ferihegyi repülőtérre vezető út) által 
határolt terület Kerületi Szabályozási Terv módosításának szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A közút kezeléséről és üzemeltetéséről 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: 

Mednyánszky Miklós: Tájékoztatásul elmondja, hogy egy tizenöt éves rendelet szabályozta a 
kerületben a burkolatbontást Az elmúlt években történt változások mindenképpen indokolják a 
rendelet módosítását. A Fővárosi Önkormányzat az elmúlt év végén az általa kezelt területre 
vonatkozó hasonló rendeletet megalkotta. 

Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy az engedélyek kiadásánál vizsgálja-e valaki azt, hogy az adott 
munkát hány nap alatt lehet elvégezni? Véleménye szerint ki lehetne olyan szakmai standardokat 
alakítani, amelyek megszabják, hogy az egyes munkatípusokra hány nap adható maximálisan. 

Mednyánszky Miklós: Elmondja, hogy a jogi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a hatóság, 
vagy az engedélyt kiadó szervezet meghatározza, hogy hány nap alatt lehet elkészíteni az adott 
munkát. A kérelmező által beírt határidőt kell elfogadni, valamint szigorúan betartatni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 729. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Közút 
kezeléséről és üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 729. számú 
előterjesztést támogatja [60/2013. (XII. 5.)]. 

Somlyódy Csaba elhagyta az üléstermet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

3. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi 

munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szlovicsák István: Az IVS, valamint a kerület gazdasági programja idén sem került a Bizottság elé. 
Jó lenne, ha minimum kétévente megtörténne ezek felülvizsgálata, mivel fejlődnek az igények, 
valamint a kerület is. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 723. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről" szóló 
723. számú előterjesztést támogatja [61/2013. (XII. 5.)]. 

4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. évi munkaterv-tervezetéről szóló 
tájékoztató 

Előterjesztő: Marksteinoé Molnár Julianna képviselő 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Javasolja, hogy a Parlagfű Programot terjessze ki a Bizottság 
özönnövényekre. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. A bizottság munkatervének elfogadására 2014. január hónapban kerül sor, addig várja a 
további ötleteket. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2014. évi 
munkaterv-tervezetéről" szóló 725. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülését 14.50 
órakor bezárja. 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

·······~tifu········ 
jegyző 
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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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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2013 .J~,.uufo"....- [;' P.t010 
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Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Far kas Gábor 

Czirják Sándor 

N agyné Horváth Emília 

Szlovicsák István 

Zima István 

Tanácskozási jo~gal: (aláírás) 
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BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
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