
BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETENEK 

KERULETFEJLESZTESI ES KORNYEZETVEDELMI BIZOTTSAGA 

JEGYZOKONYV 

Kesziilt a Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 2014. augusztus 28-an a Budapest 
F6varos X. keriilet K6banyai Polgarmesteri Hivatal hivatalos helyisegeben (Budapest X., Szent 
Laszlo ter 29. I. em. 115.) megtartott iilesen. 

Az iiles kezdetenek idopontja: 8°0 ora 

A jelenleti iv alapjan jelen vannak: 
Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok, 
Agocs Zsolt, dr. Fejer Tibor, Farkas Gabor, Macsik Andras, a Bizottsag kepvisel6 tagjai, 
Czirjak Sandor, Nagyne Horvath Emilia, Szlovicsak Istvan, Zima Istvan, a bizottsag nem 
kepvisel6 tagja. 

Tavolmaradasat elore jelezte: 
Somlyody Csaba, a Bizottsag kepvisel6 tagja 

Tavolmaradas oka: 
hivatalos elfoglaltsag 

Tanacskozasi joggal jelen vannak: 
Dr. Szabo Krisztian jegyz6 
Radvanyi Gabor alpolgarmester 
Dr. Eder Gabor a Jogi Csoport kepviseleteben 
Dr. Mozer Eva a Hatosagi Iroda vezet6je 
Kovacs Janos a Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara kepviseleteben 
Hancz Sandor a KOKERT K6banyai Nonprofit Kozhasznu Kft. 

Szarvasi Akos 
Mednyanszky Miklos 

Meghivottak: 
Belko Judit 
Dr. Korpai Anita 
Karman Kitti 

iigyvezet6je 
a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. kepviseleteben 
a J egyz6i Iroda V arosiizemeltetesi Csoport kepviseleteben 

a K6banyai Vagyonkezel6 Zrt. reszer61 
a Hatosagi Iroda reszer61 
a Hatosagi Iroda reszer61 

Az iilest vezeti: Marksteinne Molnar Julianna bizottsagi elnok 

Elnok: Koszonti a megjelenteket, es megnyitja a Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi 
Bizottsag iileset. Megallapitja, hogy a Bizottsag 7 f6vel hatarozatkepes. Bejelenti, hogy a 
jegyz6konyvet Tasi Eva vezeti. Az i.ilesr61 hangfelvetel kesziil. 

Javasolja, hogy a Bizottsag vegye fel napirendjere, es masodik napirendi pontkent targyalja a 
,Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. altai tarsadalmi vitara bocsatott, a Rakosmentet erint6 
autobuszvonalak modositasara vonatkozo tervezetr61" szolo 444. szamu el6terjesztest. 

A Keriiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 7 igen, egyhangu szavazattal felveszi 
napirendjere masodik napirendi pontkent a ,Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. altai tarsadalmi 
vitara bocsatott, a Rakosmentet erint6 autobuszvonalak halozatanak modositasara vonatkozo 
tervezetr61" szolo 444. szamu el6terjesztest [47/2014. (VIII. 28.)]. 
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Ag6cs Zsolt megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 8 Javel hatarozatkepes. 

Keri a Bizottsagot, hogy hozza meg donteset a napirend elfogadasar61 az elfogadott m6dositas 
figyelembevetelevel. 

A Kertiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag 8 igen, egyhangu szavazattal az alabbiak 
szerint fogadja el napirendjet [48/2014. (VIII. 28.)]: 

1. A Budapest Fovaros X. kertilet Kobanyai Onkormanyzat Komyezetvedelmi Programja a 
2015-2019. evekre cimii dokumentum elozetes szakmai velemenyezese 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztianjegyzo 

2. A Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. altai tarsadalmi vitara bocsatott, a Rakosmentet erinto 
aut6buszvonalak hal6zatanak m6dositasara vonatkoz6 tervezete 
Eloterjeszto: Ag6cs Zsolt kepviselo 

Macsik Andras megerkezett az iilesterembe. 
Elnok: Megallapitja, hogy a Bizottsag 9 Javel hatarozatkepes. 

1. napirendi pont: 
A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kornyezetvedelmi Programja a 

2015-2019. evekre cimii dokumentum elOzetes szakmai velemenyezese 
Eloterjeszto: dr. Szabo Krisztian jegyzo 

Elnok: Keri, akinek az eloterjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszolal: 

Dr. Mozer Eva: Tajekoztatasul elmondja, hogy az eloterjesztes az Onkormanyzat oteves 
komyezetvedelmi programjat tartalmazza. A program egy resze az elozo ot evben elert 
eredmenyeket taglalja, a masik resze pedig a kovetkezo ot ev celjait, terveit tartalmazza. A 
program elkeszitese erdekeben felkerestek a kertiletben miikodo gazdasagi tarsasagokat, a Hivatal 
szervezeti egysegeit, valamint a kertiletben miikodo nagyobb cegeket, intezmenyeket. Lathat6 az 
anyagb61, hogy nehany program koltsegvetesi forrast is igenyel. Ebben a tekintetben 
visszautalnak az eves koltsegvetesi rendelet elfogadasara. 

Agocs Zsolt: Koszoni a reszletes es mindenre kiterjedo munkat. Latszik, hogy a 
komyezetvedelmi programot olyan kollegak keszitettek el, akik ismerik a kertiletet. Nehany 
kiegeszitest szeretne kemi. v elemenye szerint a komyezeti allapottal kapcsolatos tervek koze fel 
kellene venni az egeszsegtigyi felmereseket. Fontos lenne tudni, hogy bizonyos tertileteken 
milyen az emberek egeszsegtigyi allapota, osszetetele. Szeretne, ha belekertilne a programba a 
nagy komyezeti karosodas es terheles alatt all6 tertiletek felmerese is. A kertileti hatarerdok 
vedelmeben szeretne, ha az Onkormanyzat tenne lepeseket. A Fovaros 140 evvel ezelott 
telepitette az erdot azert, hogy a fovaros levegotisztasagat biztositani tudja. Ezt ugynevezett oko
foly6sokkal biztositja Dunat61 Dunaig, eszakr61 delre haladva a korutak vonalat kovetve. 

Nagyne Horvath Emilia: A programban a parkok kozott csak a Nepliget kertilt kiemelesre. 
V elemenye szerint valamilyen mertekben minden parkot fel kellene ttintetni. Az altemativ 
energiafelhasznalast nagyobb hangsullyal kellene kiemelni. Az eredmenyek koze felvenne a 
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jegenyesor megmenteset, a celok koze pedig a kozossegi kertek, valamint a tlinderkertek 
megval6sitasat. V elemenye szerint az 6vodak es iskolak eseteben gyarapitani kellene a 
z6ld6vodak es az oko-iskolak szamat. 

Elnok: Elmondja, hogy sok jelzes erkezett tarsashazakt61 es koztertiletekr61, hogy nagy szamban 
felbukkantak a patkanyok. V elemenye szerint fel kellene venni a programba a patkanymentesitest 
lS. 

Szlovicsak Istvan: V elemenye szerint a kozmuvek felmereset, a felhagyott kozmuveket bele 
kellene venni a programba. A komyezetvedelmi programot szerinte evente felUl kellene vizsgalni. 
A kertiletben szamos bamamez6s tertilet van. Ezeknek a tertileteknek a fejlesztesi lehet6segeinek 
felmereset szerepeltetni lehetne a programban. Az Ohegy parkban a szemetfelhalmozas Gergely 
parkra vonatkoz6 tapasztalatait nem latja az anyagban. 

Dr. Szabo Krisztian: Elmondja, hogy reszletesen meg fognak vizsgalni minden javaslatot. Azok 
a javaslatok, amelyek a programban megjelen6 tertiletek leirasanak, programjainak a 
reszletezesere vonatkoznak, minden tovabbi nelktil beilleszthet6k a komyezetvedelmi programba. 
6vj a att61 a Bizottsagot, hogy az Integralt V arosuzemeltetesi Strategiahoz vagy a 
Gazdasagfejlesztesi Programhoz hasonl6an tagitsak a programot. Tajekoztatasul elmondja, hogy 
a felhagyott kozmuvek nagy resze nem az Onkormanyzat tulajdona. Bar reszben onkormanyzati 
koztertiletek alatt is talalhat6k ezek a kozmuvek, es folyamatosan talalkoznak ezeknek a 
problemaival, de erdemes megjeleniteni, hogy a kozmuveket erint6 dontesek milyen 
komyezetvedelmi hatasokkal jamak. 

Elnok: A Harmatcsepp jatsz6teren, valamint a Kekvirag parkban lev6 tliziviztaroz6k problemat 
jelentenek a sztil6k szamara. Amennyiben lehetseges, keri, hogy kertiljon be a programba az, 
hogy ezeknek a tarol6knak mi lesz a sorsa. Amennyiben nines t6bb hozzasz6las, keri a 
Bizottsagot, hozza meg donteset a 440. szamu el6terjesztes elfogadasar61. 

49/2014. (VIII. 28.) KKB hatarozat 
a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kornyezetvedelmi Programja a 
2015-2019. evekre cimii dokumentum elozetes szakmai velemenyezeserol 
(9 igen, egyhangu szavazattal) 
A Kertiletfejlesztesi es Komyezetvedelmi Bizottsag egyetert a Budapest F6varos X. kerulet 
K6banyai Onkormanyzat Komyezetvedelmi Programja a 2015-2019. evekre cimu dokumentaci6 
tervezetevel az el6terjesztes 2. melleklete szerint. 
Hatarid6: 2014. szeptember 30. 
Feladatkoreben erintett: a keruletfejlesztesi es kulkapcsolati szaktertiletert 

felel6s alpolgarmester 
a Hat6sagi Iroda vezet6je 

2. napirendi pont: 
A Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. altai tarsadalmi vitara bocsatott, a Rakosmentet 

erinto autobuszvonalak halozatanak modositasara vonatkozo tervezete 
Eloterjeszto: Agocs Zsolt kepviseiO 

Elnok: Keri, akinek az el6terjesztessel kapcsolatban kiegeszitese, kerdese, eszrevetele van, 
jelezze. 

3 



Eloterjeszto szobeli modosito javaslata, hogy az el6terjesztes 1. mellekleteben szerepl6 
hatarozattervezet 1. melleklete egesztiljon ki az alabbi 3. ponttal: 

,3. A Budapesti Kozlekedesi Kozpont Zrt. vizsgalja feltil es biztositsa a Kobanya ktiltertileten 
el6k ej szakai hazajutasanak lehet6seget." 

Indokolas: ajelenleg is tizemel6 ejszakai aut6buszjaratok ne szunjenek meg. 
(444/1. modosito javaslat) 

Elnok: Amennyiben nines tabb hozzasz6las, keri a Bizottsagot, hozza meg donteset a 444. szamu 
el6terjesztes tamogatasar61 a 444/1. m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel. 

A Kertiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 9 igen, egyhangu szavazattal a ,Budapesti 
Kozlekedesi Kozpont Zrt. altai tarsadalmi vitara bocsatott, a Rakosmentet erint6 aut6buszvonalak 
hal6zatanak m6dositasara vonatkoz6 tervezeter61" sz616 444. szamu el6terjesztest a 44411. 
m6dosit6 javaslat figyelembevetelevel tamogatja [50/2014. (VIII. 28.)]. 

Elnok: Megkoszoni a megjelentek munkajat, megallapitja, hogy a Bizottsag az elfogadott 
napirendjet megtargyalta. A Bizottsag tileset 840 orakor bezarja. 

K. m. f. 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

4 



A jegyzokonyv mellt~kletei 

./ meghiv6, el6terjesztesek (elektronikus adathordoz6n) 

./ jelenleti iv 

./ tilesr61 kesztilt hangfelvetel (elektronikus adathordoz6n) 

o hatarozatok melleklete 

o irasban benyujtott m6dosit6 javaslat 

D jegyzo torvenyessegi eszrevetele 

o interpellaci6 

o titkos es nev szerinti szavazasr61 kesztilt jegyz6konyv 

o felsz6lalasi jegy 
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BUDAPEST F6v AROS X. KERULET K6BANYAI 0NKORMANYZAT 

KEPVISELO-TESTULET 

KERULETFEJLESZTESI ES K6RNYEZETVEDELMI BIZOTTSAG 

J elenleti iv 

2014 .... -~ -~~- . . ~$: ... ~~. 6rakor megtartott Kertiletfejlesztesi es Kornyezetvedelmi 
Bizottsag tileser61. 

Bizottsagi tagok: 

Marksteinne Molnar Julianna 

Ag6cs Zsolt 

Dr. Fejer Tibor 

Macsik Andras 

Somly6dy Csaba 

Farkas Gabor 

Czirjak Sandor 

N agyne Horvath Emilia 

Szlovicsak Istvan 

Zima Istvan 

Tanacskozasi joggal: (alairas) 
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