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Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 14-én megtartott 
ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
(Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 100.). 

Az ülés kezdetének időpontj a: 14 óra 

J elen vannak: 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, 
Agócs Zsolt, Farkas Gábor, Somlyódy Csaba, a bizottság képviselő tagjai, 
Czirják Sándor, Mácsik András, 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. Egervári Éva 
Szász József 
Mozsár Ágnes 
Kovács J án os 

Meghívottak: 
Móré Tünde 
Dr. Korpai Anita 
Pintér Ferenc 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara részéről 

a Főépítészi Csoport részéről 
a Hatósági Iroda irodavezető-helyettese 
a KASIB 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 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Iasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 



A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal (l fő nem 
szavazott) az alábbiak szerint fogadja el napirendjét [55/2013. (XI. 14.)]: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) az Akna utca- Gránátos utca- Táma utca- Jászberényi út- Kozma 
utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységére elkészült programjavaslata és 
szabályozási koncepciója módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapest X. kerület, 42518/8 helyrajzi számú ingatlanára vonatkozó 
övezet-módosítási hatástanulmány elkészíttetéséről szóló Település-rendezési szerződés 

módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A 2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Az "AUTÓMENTES NAP - TISZTA LEVEGŐ - MOZDULJ ÉRTE" elnevezésű 2013. 
szeptember 20-án megtartott rendezvényéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" elnevezésű akcióról 
szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Szabályzatának (KVSZ) az Akna utca- Gránátos utca- Tárna utca- Jászberényi út
Kozma utca -Újhegyi út- Maglódi út által határolt területegységére elkészült 

programjavaslata és szabályozási koncepciója módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Akna utca - Gránátos utca - Táma utca -
Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységre elkészült 
programjavaslatot és szabályozási koncepciót már többször megtárgyalta és elfogadta a Bizottság. 
A változtatási igényünket a Főépítészi Csoport megküldte Budapest Főváros Önkormányzata 
Főpolgármesteri Hivatalának. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala 
válaszában jelezte, hogy az Akna utcai volt bányaterülethez kapcsolódó kezdeményezést nem 
tartják támogathatónak Ezért szükséges a program módosítása, amit az előterjesztés tartalmaz. 

Szlovicsák István megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

Pintér Ferenc: A KASIB Kft. képviseletében bemutatja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) az Akna utca- Gránátos 
utca - Táma utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt 
területegységére elkészült programjavaslat és szabályozási koncepció módosítását egy prezentáció 
keretében. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 684. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

56/2013. (XI. 14.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési 
Szabályzatának (KVSZ) az Akna utca - Gránátos utca - Tárna utca - Jászberényi út -
Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt területegységére elkészült 
programjavaslata és szabályozási koncepciója módosításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kerületi V árasrendezési és Építési Szabályzatának (KVSZ) Akna utca - Gránátos 
utca - Táma utca - Jászberényi út - Kozma utca - Újhegyi út - Maglódi út által határolt 
területegységére elkészült program j avaslat és szabályozási koncepció l. melléklet szerinti 
tartalommal történő módosítását elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 

Határidő: 

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

(A programjavaslat, és a szabályozási koncepció szövege mindenben megegyező az előterjesztésben 
szerepi ővel) 

2. napirendi pont: 
A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapest X. kerület, 42518/8 helyrajzi számú ingatlanára 

vonatkozó övezet-módosítási hatástanulmány elkészíttetéséről szóló Település-rendezési 
szerződés módosítása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy korábban a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat településrendezési szerződést kötött 
egymással. Ebben az évben a településrendezés területét érintően sok jogszabály módosult, amelyek 
egyúttal rendelkeztek a régi előírások alkalmazásának határidejéről is. Ennek megfelelően 

szükségessé vált a településrendezési szerződés magasabb szintű jogszabályok változása miatti 
módosítása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 675. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

57/2013. (XI. 14.) KKB határozat 
a Fővárosi Vízművek Zrt. Budapest X. kerület, 42518/8 helyrajzi számú ingatlanára 
vonatkozó övezet-módosítási hatástanulmány elkészíttetéséről szóló Település-rendezési 
szerződés módosításáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között a Budapest X. kerület, 42518/8 
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helyrajzi számú ingatlanára vonatkozó övezet-módosítási hatástanulmány elkészítése tárgyában 
2013. augusztus 22. napj án kötött Településrendezési szerződés módosításával. 

2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés módosításának l. 
melléklet szerinti tartalommal történő aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. december 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

(A településrendezési szerződés szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel) 

3. napirendi pont: 
A 2013. évi parlagfűpollen-mentesítési feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Javasolja, hogy a következő évben tágabb körben - más 
gyomnövényekre is kiterjedően- kerüljön sor a mentesítésre. 

Elnök: Javasolja, hogy azoknál az intézményeknél, ahol a kerítés nem a telekhatárra esik, ott a 
külső és a belső területet külön fűkaszával nyírják le. Ez egészségügyi okból is indokolt. 

Czirják Sándor: Elmondja, hogy minden intézményben van kertész, aki a belső területek 
fűkaszálását, gyommentesítését végzi. A külső területeken ezt a feladatot a KÖKERT Kőbányai 
Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2013. évi parlagfűpollen-mentesítési 

feladatok végrehajtásáról" sz ó ló 664. számú előterjesztést megtárgyalt a. 

4. napirendi pont: 
Az "AUTÓMENTES NAP- TISZTA LEVEGŐ- MOZDULJ ÉRTE" elnevezésű 2013. 

szeptember 20-án megtartott rendezvényéről szóló tájékoztató 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Radványi Gábor: V él eménye szerint nagyon jól zajlott le a rendezvény érdekes és színes 
prograrnak keretében. 

Elnök: Kifejezetten örül annak, hogy az óvodásoknak és az iskolásoknak külön kerültek 
megszervezésre a programok. 

Radványi Gábor: Új elemként megépítésre került a Sportligetben a pumpa-pálya, amelyről nagyon 
sok pozitív visszajelzés érkezett. 

Elnök: Kőbánya helytörténeti sétájának is jól beillett ez a kerékpártúra. Köszöni mindenki 
munkáját, következő évben is hasonló programokat javasol megszervezni. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "AUTÓMENTES NAP- TISZTA LEVEGŐ
MOZDULJ ÉRTE elnevezésű 2013. szeptember 20-án megtartott rendezvényéről" szóló 678. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

5. napirendi pont: 
A "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta, rendezett Kőbányáért 2013" elnevezéső akcióról 

szóló tájékoztató 
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 egy virágigénylési akcióval kezdődött a rendezvény, 
majd ezt követte a "Szomszéd fűje mindig zölde bb" akció, amelynek keretében nagyon sok javaslat 
érkezett. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy harmadik alkalommal került megrendezésre a "Tiszta udvar, 
rendes ház", valamint a "Tiszta, rendezett Kőbányáért" akció. Idén 129 db társasház és családi ház, 
valamint 17 db intézmény és cég kapta meg a díjakat. Mivel idén azok a társasházak, amelyek 
korábban már megkapták ezt a címet csak oklevelet kaptak, ezért javasolja, hogy következő évben 
az oklevél mellett porcelántáblát is kapjanak. Több társasház is jelezte, hogy akár saját költségükön 
is hajlandóak megvásárolni a porcelántáblákat 

Elnök: Egyetért Alpolgármester úr javaslatával. Véleménye szerint ez az idei évben is járható út 
lenne. 

Agócs Zsolt: V él eménye szerint lehetne készíttetni kiegészítő táblát is arról, hogy az adott társasház 
hányadik alkalommal nyeri el a címet. Elmondja, hogy egy Hang utca 10. szám alatti lakos jelezte, 
hogy a környéket csak ő gondozza, ezért ha lehetséges, akkor szeretne kapni egy oklevelet. 

Elnök: Jogos felvetés, érdemes elgondolkozni rajta. Tájékoztatásul elmondja, hogy idén a táblák 
kiosztására a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban került sor képviselői 
körzetenként. 
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Szász József: Alpolgármester úr javaslatával egyetért. Javasolja, hogy ne mindenki saját maga 
gyártathassa le a táblát, hanem azok csak az Önkormányzat hozzájárulásával készülhessenek el. 

Elnök: Jelzi, hogy korábban is csak oklevél ellenében és az Irodával egyeztetve készítette el a 
táblákat a Kőporc Kft. 

Szász József: Jelzi, hogy a Hang utca 10. szám alatti lakos részére vállalják az oklevél elkészítését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta, 
rendezett Kőbányáért 2013 elnevezésű akcióról" szóló 683. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülését 14.35 
órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 
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BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
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