
lKTATÁSRf, ATVÉVE: 

2014 fEBR 15. 
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2014. február 13-án megtartolt ülésén,~a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisé~~ben'~~udapestl X:, 
Szent László tér 29. I. em. 115.). i1t5iOqJ/XJ1Lt (X, 

Az ülés kezdetének időpontja: 14°0 óra 
(~f1.,f;. 

Jelen vannak: , ··.. . . : · : 
Marksteinné Molnár Julianna bizottsági elnök, .~J SJO:!Jf JoJLtf/;. '· ' r:Jo'){:lcu U"1! 
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Mácsik András, Farkas Gábor, SomlyóJy CsaBa, a bÍzotts<!gképyJ~~lé) 'fj J 
tagjai, 
Czirják Sándor, Nagyné Horváth Emília, Szlovicsák István, Zima István, a bizottság nem képviselő 
tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Éder Gábor 
Mozsár Ágnes 
Szász József 
Pándiné Csernák Margit 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 

Móré Tünde 
Hegedűs Viktória 
Szöllösi Erika 
Szolnoki Perenené 
Herbai Csilla 
Albrecht Ute 
Pető Zoltán 

jegyző 

a Jogi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda Költségvetési Csoport 
vezetője 

a Főépítészi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Főépítészi Csoport részéről 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport részéről 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT 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 jegyzőkönyvet 
Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy lakossági bejelentés érkezett a Gém utcai szelektív hulladékgyűjtő
sziget megszüntetésével kapcsolatban. Javasolja, hogy a Bizottság hozzon döntést a 
megszüntetéssel kapcsolatban a mai ülésén. 

Dr. Éder Gábor: Jelzi, hogy az SZMSZ 29. § (4) bekezdése alapján napirendre vételre akkor van 
lehetőség, ha az előterjesztés előkészítése, valamint jegyzői ellenjegyzése megtörtént 



Szász József: A V árasüzemeltetési Csoport meg fogja vizsgálni a kérelmet, és a Bizottságat a 
következő ülésen tájékoztatja. 

Elnök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [3/2014. (II. 13.)]: 

l. Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési 
Szabályzatának véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
.. ./2014. ( ... ) önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

4. A "2014. évi Kőbányai Komposztálási Program- I. forduló" elnevezésű pályázat kiírása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 
tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. A Pro Natura Díj adományozására vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

l. napirendi pont: 
Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési 

Szabályzatának véleményezése 
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 prezentáció keretében bemutatja a Budapest Főváros 
Fővárosi Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Rendezési Szabályzatának a véleményezését. 

Czirják Sándor: A tervlapokon a meglévő vasúti megállóhelyek fekete kerettel, a tervezettek pedig 
pirossal vannak jelölve. Érdeklődi, hogy ezeket a MÁV-val és a BKK-val közösen egyeztették-e? 
Kőbánya felsőn a megállóhely rossz helyre van téve, véleménye szerint pontosítani kellene. 

Pető Zoltán: A MÁV-val és a BKK-val is egyeztettek, ebből fakadnak az átfedések. Mivel a két 
fejlesztési elképzelés mást tartalmaz, illetve a tervezők is követhettek el kisebb hibákat, ezeket 
javítani tudják az egyeztetéseket követően. 

Szlovicsák István: Érdeklődik, hogy meddig fog tartani az egyeztetési időszak? 

Albrecht Ute: Most zárul le az írásban leadott vélemények beérkezésének határideje. V élemény e 
szerint a Fővárosi Településszerkezeti Tervet akkor lehet jóváhagyni, ha széles konszenzus van, 
mivel hosszú távra fogja meghatározni a főváros életét. Az építési tervben 2014. június 30-a 
szerepel határidőként, a Fővárosi Közgyűlésnek eddig kell elfogadni a tervet. 
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Szlovicsák István: Az Óhegy park mellett, a Harmat utcánál lévő kiserdő lakóterületéként van 
megjelölve. Érdeklődik, hogy miért nem zöldterületként szerepel? 

Albrecht Ute: A beépítésre nem szánt közlekedési és zöldterületeket bármelyik terület
felhasználási egységen belül, a TSZT módosítása nélkül kijelölhet kerület. Sok kerületnek az volt a 
kérése, hogy kisebb zöldterületek ne kerüljenek rögzítésre a TSZT-ben. 

Mozsár Ágnes: Gyakorlatilag ez azt jelenti a fővárosi utak tekintetében, hogy ha nem kellően 
gyorsan tervez a Fővárosi Önkormányzat, akkor a mi rendezési tervünkben kell egy összefüggő 
fővárosi elemet végigtervezni. Felhívja a figyelmet a kártalanítás kérdésére. 

Nagyné Horváth Emília: Örül annak, hogy a kis vízfolyások revitalizációja szerepel a tervben. 
Érdeklődik, hogy ez mikorra várható? Műemléki környezetként a MÁV Északi Járműjavító van 
feltüntetve. Érdeklődik, hogy ez mennyire jelent védettséget ennek az épületkomplexumnak? 

Albrecht Ute: A műemléki környezet egy nagyon erős védettséget jelent. Ezeket magasabb rendű 
jogszabály határozza meg és kötelezően be kell tartani. Az egyedi műemlék mellett ez egy nagyobb 
területnek a kezelési módszertanát is adja. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Agócs Zsolt: Javasolja, hogy a határozattervezet l. melléklet 4.2. pontjában szereplő "a meglévő 
lakóterületek zavarása miatt" szövegrész helyébe "az érintett területek jelenlegi túlterheltsége miatt" 
szöveg lépjen. 

Indokolás: a Budapest Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervében nem szerepel a főváros 
zajtérképe, amely további fejlesztéseknek irányt mutathatna. 

(87 /1. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással (Somlyódy 
Csaba kézzel adta le szavazatát) támogatja a 8711. módosító javaslatot (Érvénytelen szavazás). 

Elnök: Az SZMSZ 61. §(l) bekezdése alapján technikai hibamiatt új szavazást rendel el. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen szavazattal, l tartózkodással támogatja 
a 87/1. módosító javaslatot [4/2014. (II. 13.]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 87. számú 
előterjesztés támogatásáról a 8711. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
Főváros Fővárosi Településszerkezeti Tervének és Fővárosi Rendezési Szabályzatának 
véleményezéséről" szóló 87. számú előterjesztést a 87/1. módosító javaslat figyelembevételével 
támogatja [5/2014. (II. 13.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

.. ./2014. ( ... )önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Dr. Szabó Krisztián: Röviden ismerteti a költségvetés tervezésének legfőbb ismérveit. A 
tervezésnek számos államháztartási szabálya ebben az évben is módosult. A rendelettervezet 
határidőben benyújtásra került, így a Képviselő-testületnek lehetőségében áll a törvény szerinti 
határidőben elfogadni. A tervezés elvei a költségvetési koncepcióban meghatározottak szerint 
kerültek végrehajtásra a kiadások és a bevételek visszafogott tervezésével, és a költségvetés 
végrehajtási időszakának minden szakaszának és minden sajátosságának a figyelembevételével. 
Általánosságban elmondható, hogy a költségvetés tervezése az előző évi bázis kiindulópontjaiból 
történt. Az egyik legszembetűnőbb változás a főösszegnek a nagymértékű emelkedése, amely egy 
technikai kérdésből adódik. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 52. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló .. ./2014. ( ... ) 
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 52. számú előterjesztést támogatja [6/2014. 
(II. 13.)]. 

3. napirendi pont: 
A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Ahogy a rendelet címe is mutatja egy átfogó, egy cél elérése érdekében több 
eszközt felvonultató rendeletről van szó. A környezetszépítésnek megszokott, bevett eszközei az 
elismerések ("Tiszta udvar, rendes ház", "Tiszta, rendezett Kőbányáért"), amelyek meghatározott 
rendben, stabilan működnek, de annak érdekében, hogy olyan jogszabályi háttérrel is bírjanak, 
amely a folyamatos tervezésre lehetőséget ad, a rendeletforma a megfelelő. Ez a csoport kiegészül a 
"Virágos Kőbányáért" díjjal. Új típusú elismerés a "Kőbánya építészeti díja", amely az épített 
környezet speciális díjazását tenné lehetövé. Ötödik elemként megjelenik az "Előkert pályázat", 
amelye a környezetszépítéséhez hozzájáruló jogintézmény. 

Előterjesztői szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: Javasolja, hogy a rendelettervezet 5. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő 
"két tervtanácsi tag" szövegrész helyébe a "négy tervtanácsi tag" szöveg lépjen. 

A 8. § (l) és (2) bekezdésében szereplő "Kőbányai városképének" szövegrész helyébe a "Kőbánya 
városképének" szöveg lép. 

A 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
"(2) Az emléktábla egy elismert [személynek, illetve] szervezetnek egy alkalommal 
adományozgató, és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg." 

(90/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 90. számú 
előterjesztés támogatásáról a 90/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "Kőbánya 
környezetének szépítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 90. számú 
előterjesztést a 9011. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [7/2014. (Il. 13.)]. 

4. napirendi pont: 
A "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program- I. forduló" elnevezésű pályázat kiírása 

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 75. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság l O igen, egyhangú szavazattal a "20 14. évi 
Kőbányai Komposztálási Program - I. forduló" elnevezésű pályázat kiírásáról" szóló 75. számú 
előterjesztést támogatja [8/2014. (II. 13.)]. 

5. napirendi pont: 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 

tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: A tájékoztatóban nem szerepel az összes határozat. A hiányzó határozatoknak is 
kellene adni valamilyen státuszt. 

Elnök: A Bizottság saját hatáskörében hozott határozatait tartalmazza az előterjesztés a II. félévre 
vonatkozóan. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság határozatainak végrehajtásáról" sz ó ló 66. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Nagyné Horváth Emília elhagyta az üléstermet 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 
6. számú napirendi pontot. 
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6. napirendi pont: 
A Pro Natura Díj adományozására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Mötv. 46. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
"Pro Natura Díj adományozására vonatkozó javaslatról" szóló napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Egyéb észrevétel nem érkezett. Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a 
Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta, és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését 15.35 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ell.~J~~zem;, . 

•••• •• •• • • •• OOO o •• o o ......... OOO ··~ •••• o ",c 

Dr. Szabó Krisztiárl , 
jegyző 1 \.r 

K. m. f. (j 
\ l'\-(1 l ~ 

ul·v~ 
Agócs Zsolt 
bizottsági tag 
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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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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

J elen l éti ív 

2014 _{\Vo~(~~ \Jt-o<~ ' k tK ··1 t.c:·1 t'.' K"" t 'd l . . . :-.\:< ................ : ............ ora or megtartot eru e 1ej esz esi es ornyeze ve e m1 
Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Marksteinné Molnár Julianna 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Mácsik András 

Somlyódy Csaba 

Far kas Gábor 

Czirják Sándor 

Nagyné Horváth Emília 

Szlovicsák István 

Zima István 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 

---~t __ r:fp_Gfl_ _________ fd-~-R-~_1 __________________ _ 
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s~~Íu.:~ ~tiLA-l.C~~ 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KőBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak j el eniéti íve 

2014 .. :#.~.(. .. \~.: .. .\!r.~ .... órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésérőL 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 

l. ·~~ ?__[:)Uo'IA ~-!>f' UT-- ~+T <~c:----· -_;;;;::;.~:~-é.---l~- •. ,··/~ 
' 

2. * 3. 

4. 
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6. 

7. 
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9. 

10. 

ll. 

12. 
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16. 
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