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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés 

f O/)_) . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról szóló 

tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 
30-án megtartott alakuló ülésén-a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján- felülvizsgálta és módosította a Szervezeti 
és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). A módosítás érintette az SZMSZ VII. 
fejezetében meghatározott állandó bizottságokat, valamint azok átruházott hatásköreit 
A Képviselő-testület a korábbi öt helyett három állandó bizottságat hozott létre. 2014 
novemberétől az SZMSZ 72. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörrel működik tovább 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében hozott 
döntéseinek folyamatos nyomon követése érdekében a határozatok felülvizsgálatáról elkészült 
a szakfelelősök jelentése. 

Az előterjesztés l. melléklete a végrehajtott és további intézkedést nem igénylő döntéseket, a 
2. melléklete pedig azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeknek a végrehajtása még 
folyamatban van. 

Budapest, 2015. február" ~ .... 



l. melléklet az előterjesztéshez 

l. 
VÉGREHAJTOTTHATÁROZATOK 

47/2013. (VIII. 28.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén szelektívhulladék-gyűjtő szigetek 
megszüntetéséről 

(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
kérésére Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén az alábbi szelektívhulladék-gyűjtő 
szigeteket megszünteti, és felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a megszüntetett szigetek 
alatt lévő 7-7 m2 alapterületű betonlap burkolatok elbontására: 

l. Bodza u. 38-cal szemben, 
2. Dömsödi u. 29-cel szemben, 
3. Harmatu.-Újhegyi sétány (Szőlővirág u. 8. mellett), 
4. Harmat u. 164. (parkoló), 
5. Jászberényi út 109., 
6. Kada köz l.- Harmat u. sarok, 
7. Kolozsvári u. - Ónodi u. sarok, 
8. Korponai u. -Liget u. torkolat, 
9. Ászok u. - Bánya u. sarok, 
10. Lavotta u. 1-7. (parkoló), 
ll. Bársonyvirág u. - Zöldpálya u. sarok, 
12. Medveszőlő u.- Székfüvirág u. (parkoló), 
13. Noszlopy u. 62-vel szemben, 
14. MÁV telep 38., 
15. Sibrik M. út - Mádi u. (parkoló), 
16. Kocka u. 7., 
17. Előd u. 8-10., 
18. Újhegyi út 2. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. szeptember 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 
vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A szelektívhulladék-gyűjtő szigetekről a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság elszállította az edényzetet. 
A szigetek burkolatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elbontatta. 
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30/2014. (V. 15.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Sörgyár utca - Gitár utca csomópontban lévő szelektív
hulladékgyűjtő-sziget megszüntetéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület Sörgyár utca -
Gitár utca csomópontban lévő szelektívhulladékgyűjtő-szigetet megszünteti. 
Határidő: 2014. junius 15. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyző i Iroda V árasüzemeltetési Csoport 
vezetője 

Intézkedés: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság a szelektívhulladékgyűjtő-szigetet megszüntette. 

42/2014. (VI. 19.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út - (42414/188) hrsz.-ú közterület - Kovakő utca -
42414/176 hrsz.-ú ingatlan - 42414/175 hrsz.-ú ingatlan -Korall utca - Zsombék utca 
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
50/2003. (XI. 20.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet módosításának 
kezdeményezéséről 

(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Maglódi 
út- (424141188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca- 42414/176 hrsz.-ú ingatlan- 424141175 
hrsz.-ú ingatlan - Korall utca - Zsombék utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szó1ó 50/2003. (XL 20.) Budapest Kőbányai 
Önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével, és felkéri a polgáriDestert a 
szükséges településrendezési szerződés előkészítésére. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A településrendezési szerződés mindkét fél részéről aláírásra került, jelenleg 
már a Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tervezése folyik. 

43/2014. (VI. 19.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Kerepesi út - Fehér út - Albertirsai köz - Albertirsai út (MÁV 
vasútvonal) által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44/2007. (XII. 19.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 
módosításának kezdeményezéséről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Kerepesi 
út- Fehér út- Albertirsai köz- Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület Kerületi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szó1ó 44/2007. (XII. 19.) Budapest Kőbányai 
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Önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével, és felkéri a polgártnestert a 
szükséges településrendezési szerződés előkészítésére. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A településrendezési szerződés előkészítése és egyeztetése megtörtént, 
jelenleg az aláíratás folyamata zajlik. 

45/2014. (VI. 19.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület közterületein lévő egyes kutyaürülék-gyűjtő edények 
áthelyezéséről és új edények kihelyezéséről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

a) az Óhegy park területéről a 32. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Kada közbe 
(I. helyszín); 

b) az Óhegy park területéről a 33. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Platán sor
Hargita sétány kereszteződéséhez (II. helyszín); 

c) az Óhegy park területéről a 39. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Szalonka 
köz 2. épület előtti zöld területre (III. helyszín); 

d) az Óhegy park területéről a 40. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Vörösdinka 
utca- Téglavető utca kereszteződésénél a park területére (IV. helyszín); 

e) a Csajkovszkij park területéről a 49. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Kada 
utca- Mádi utca kereszteződésénél a park területére (V. helyszín); 

j) az Albertirsai útról (vasút melletti zöld sáv) az 54. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő 
edény a Liget utca 46. épület elé a zöld sávba (VI. helyszín) és 

g) a Váltó utcából a 61. sorszámú kutyaürülék-gyűjtő edény a Gép utcába (Csupa 
Csoda Óvodával szemben (VII. helyszín) 

kerül kihelyezésre. 

2. A Bizottság kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezésére az alábbi helyszíneketjelöli ki: 

a) a Medveszőlő utcai játszótér melletti zöld területnél (VII. helyszín), l db, 
b) a Mélytónál a Tavas utca felőli sétányok kijáratainál (IX-X. helyszínek), 2 db, 
c) a Zrínyi Miklós Gimnázium mellett (XI. helyszín), l db, 
d) a Sibrik Miklós út 66. szám alatti volt iskola mellett - sétánynál (XII. 

helyszín), l db, 
e) a Kővágó utca 10-zel szemben a parkban ((XIII. helyszín), l db, 
j) a Szlávy utca- Petrőczy utca kereszteződésénél (XIV. helyszín), l db, 
g) a Szárnyas utcai lakótelepen (XV-XV. helyszínek), 2 db, 
h) a Sportligetben (XVII-XIX. helyszínek), 3 db, 
i) a Gyakorló utcában (XX-XXII. helyszínek), 3 db, 
j) a Csilla utcában (XXIII-XXIV. helyszínek), 2 db, 
k) a Hungária krt. 5-7. lakótelepen (XXV-XXVI. helyszínek), 2 db, 
l) a Vásárló utca - Füzér utca csomópontnál, l db, 

m) a Salgótarjáni út - Zách utca csomópontnál, l db, 
n) az Erdősi utca (Hatház u. 2-vel szemben), l db. 
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o) 
p) 
q) 
r) 

Határidő: 

a Hárslevelű utca- Vadszőlő utca saroknál (XXX. helyszín), 
a Zöldpálya utca- Bársonyvirág utca saroknál (XXXL helyszín), 
a Bársonyvirág utcai játszótér mellett (XXXII. helyszín), 
a Bojtocska utcai játszótér mellett (XXXIII. helyszín), 

2014. szeptember 30. 

l db, 
l db, 
l db, 
l db. 

Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a bizottsági határozatban 
szereplő kutyaürülék-gyűjtő edények áthelyezését és az új edények 
kihelyezését 2014. december ll-éig elvégezte. 

49/2014. (VIII. 28.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 
2015-2019. évekre című dokumentum előzetes szakmai véleményezéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2015-2019. évekre című 
dokumentáció tervezetével az előterjesztés 2. melléklete szerint. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 

Intézkedés: A bizottság előzetes véleményezése során elhangzott javaslatokat, 
észrevételeket a Hatósági Főosztály munkatársai a dokumentációban 
megjelenítették. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Hatósági Főosztály a 2014. 
szeptember 22-én kelt levelével megkereste a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget a szakmai 
véleményezés érdekében. A Felügyelőség a 2014. november 17-én 
kialakított szakmai véleményében főként szakági jogszabályok előírásaira 
hívta fel a figyelmet, ezért csak a kármentesítési munkálatokkal 
kapcsolatos szakasz, valamint az ökológiai folyosót taglaló rész került a 
Környezetvédelmi Programba. A többi észrevételt egyrészt a 
Környezetvédelmi Program tervezete már tartalmazta, másrészt a hatósági 
eljárás során kell alkalmazni. A szakmai vélemény teljes terjedelmében a 
Környezetvédelmi Program függelékeként szerepel. A Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Programja a 2015-
2019. évekre című dokumentumot a Képviselő-testület 542/2014. (XII. 18.) 
KÖKT határozatában elfogadta. 
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54/2014.(IX. ll.) KKB határozat 
a Budapest X., Harmat utca - Újhegyi út - Hányató utca - Tavas utca által határolt 
terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló ll/2003. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X., Harmat utca
Újhegyi út- Bányató utca- Tavas utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 11/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításának 
kezdeményezésével. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2014. november 15. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A határozatban szereplő önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő
testület 2015. februári ülésének tervezett napirendjén szerepel. 

55/2014.(IX. ll.) KKB határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a védett építészeti értékek 
megőrzésének támogatásáról szóló 358/2014. (VI. 26.) KÖKT határozattal kiírt pályázaton a 
Dream-Laking Kft. (1106 Budapest, Gépmadár u. 7.) közös képviselő által benyújtott pályázat 
alapján a 1102 Budapest, Ónodi u. 5. szám alatti társasház homlokzat- és tetőfelújítási 
munk:áira bruttó 2 400 OOO forint, valamint a V-Max 2002 Kft. (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 12.) közös képviselő által benyújtott pályázat alapján a 1102 Budapest, Liget u. 40. 
szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint támogatást nyújt. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a nyertes pályázók támogatási 
szerződéseinek megkötésérőL 

3. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a védett építészeti értékek 
megőrzésének támogatásáról szóló pályázati keretből fennmaradó 7 800 E Ft összeg 2015. évi 
költségvetésbe történő tervezéséről a Kőbányai értékvédelmi támogatás költségvetési 
előirányzataként 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

az l. pont esetén: azonnal 
a 2. pont esetén: 2014. december l. 
a 3. pont esetén: 2015. évi költségvetés tervezése 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Intézkedés: A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázaton 
nyertes társasházakkal a támogatási szerződés megkötése megtörtént. A 
pályázati keretből fennmaradó összeg a 2015. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
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59/2014. (XI. 19.) KKB határozat 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának kezdeményezéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája elkészíttetésének 
kezdeményezésével, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásáról szóló, a 
Belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodás aláírása 
megtörtént 

2. melléklet az előterjesztéshez 

II. 
TOVÁBBI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK 

43/2013. (VIII. 28.) KKB határozat 
A Budapest X. kerület, Gépmadár utcai kutyafuttató Gyakorló utcába történő 
áthelyezéséről 

(l O igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Gépmadár utcai 
kutyafuttatót ideiglenes jelleggel a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 42-46. számú 
ingatlanokkal szemben lévő, a közutat és a parkolótelválasztó fás-füves középszigetre helyezi 
át. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Budapest X. kerület, Gépmadár utcai 
kutyafuttató végleges helyszínre történő áthelyezése érdekében a szükséges egyeztetéseket 
folytassa le. 
Határidő az l. pont vonatozásában: 

a 2. pont vonatkozásában: 
Feladatkörében érintett: 

2013. szeptember 30. 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport 
vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Intézkedés: A Budapest X. kerület, Gépmadár utcai kutyafuttató ideiglenes áthelyezése 
megtörtént a Gyakorló utca 42-46. számú ingatlanokkal szemben lévő, a 
közutat és a parkolót elválasztó fás-füves középszigetre. A végleges 
kutyafuttatót az Önkormányzat a X. kerület, Gyakorló utca 3921/175 hrsz.
ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon szeretné 
kialakítani. A kutyafuttató áthelyezésével kapcsolatos fővárosi előzetes 
egyeztetés megtörtént. 
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52/2014.(IX. ll.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Kőbánya - Óhegy: Román utca - Kápolna utca - Kápolna tér -
Óhegy utca - Kőér utca - Gergely utca - Kelemen utca - Cserkesz utca - Lámpagyár 
utca- Vaspálya utca által határolt rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzatáról 
és Rehabilitációs Szabályozási Tervéről szóló 2/2005. (1. 21.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatának kezdeményezéséről 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Kőbánya 
- Óhegy: Román utca- Kápolna utca- Kápolna tér- Óhegy utca- Kőér utca- Gergely utca 
- Kelemen utca - Cserkesz utca - Lámpagyár utca - Vaspálya utca által határolt 
rehabilitációs terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Rehabilitációs Szabályozási Tervéről 
szóló 2/2005. (1. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának kezdeményezésével és a 
tervezési terület Vaspálya utca - Kőér utca - Óhegy utca - Kápolna tér - Kápolna utca -
Körösi Csoma Sándor út- Liget tér által határolt területre történő kiterjesztéséveL 
Határidő: 2014. október 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: Jelenleg a tervezés közbeszereztetése zajlik. 

53/2014.(IX. ll.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatról szóló 22/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
kezdeményezéséről 

(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 22/2013. (V. 
22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának kezdeményezésével. 
Határidő: 2014. november 15. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 

felelős alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

Intézkedés: A felülvizsgálat a vonatkozó kormányrendelet hiányosságából eredő 

jogbizonytalanság miatt jelenleg nem kezdhető meg, egyeztetést folytatunk 
a jogi lehetőség megtalálására. 

56/2014.(IX. ll.) KKB határozat 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya területén szelektívhulladékgyűjtő-szigetek 
megszüntetéséről 

(5 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros X. 
kerület Kőbánya területén az alábbi szelektívhulladékgyűjtő-szigeteket megszünteti, és felkéri 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a megszüntetett szigetek alatt lévő 7-7 m2 alapterületű 
betonlap burkolatok elbontására: 
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l. Csilla u. (garázsok me ll ett), 
2. Fagyal u. - Szegély u. sarok, 
3. Gépu.-Luca u. sarok, 
4. Halom u. 31., 
5. Hatház u. 2., 
6. Kápolna u. - Vaspálya u. parkoló, 
7. Kerepesi út 69., 
8. Keresztúriút-Váltó u. sarok, 
9. Pongrácz út 9. 
l O. Kovakő u. -Dolomit u. sarok, 
ll. Kőbányai út 54., 
12. Lenfonó u. 16., 
13. Liget u. 5., 
14. Szőlőhegy u. 9., 
15. Tavas u. 2., 
16. Újhegyi sétány 1-3. (Sütöde u.), 
l 7. V as pál y a u. 18. 

2. A Bizottság felkéri a polgármestert arra, hogy vizsgálja meg a megmaradó 
szelektívhulladékgyűjtő-szigetek körbekerítésének lehetőségét. 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a V árasüzemeltetési Csoport vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Intézkedés: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság- a Kerepesi út 69. és a Kőbányai út 54. előtti szigetek 
kivételével - a szelektívhulladékgyűjtő-szigeteket 2014. október 16-a és 
október 27-e közötti időszakban megszüntette. Az elmaradt két sziget 
elbontását ismételten kértük a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársaságtót A 2015. évi költségvetési 
tervezetben szerepel az indokolt helyeken történő szelektívhulladékgyűjtő
szigetek körbekerítésének pénzügyi fedezete. 

71/2014. (XII. 17.) KKB határozat 
az ERECO Zrt.-vel kötött megállapodás módosításáról 
(7 igen, l ellenszavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az ERECO Kelet-Európai 
Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3.) 
szerződésmódosítás iránti kérelmével egyetért, és felkéri a polgármestert a 2011. január 26-án 
létrejött megállapodásnak a zöldfelületi fejlesztésre vonatkozó határidők tekintetében történő 
módosítására az alábbiak szerint: 

a) a IV. ütem kivitelezési határideje: 2015. június 30., 
b) az V. ütem kivitelezési határideje: 2016.június 30. 

Határidő: 2015. január 30. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 
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Intézkedés: A szerződésmódosítás megküldésre került az ERECO Zrt. részére. Mivel a 
cég aláírásra jogosult képviselői részére Franciaországba kell eljuttatni a 
dokumentumokat, ez hosszabb időt vesz igénybe. 
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