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2015 MÁRC 2 6, 
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfej lesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. marems 18-án a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. I. em. 115.) megtartott ül é sén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Gazdag Ferenc, dr. Fejér Tibor, Patay-Papp Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai, 
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem ké~iselő 
tagjai. , • _;;--;,. )V ÁR(W X. }<, . ' '0rl 
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Távolmaradását előre jelezte: Távol~aradás oka: 11Jjt-_;9L5/L{2Dfs1 tx. 
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 0 
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Tanácskozási joggal jelen vannak: l 2015 MARC 2 6. i 
Dr. Szabó Krisztián jegyző _ovJ:__ ---; 
R d ' b l du F l O aG J: a vány1 Gá or alpolgármester t: il. -''" ~ ~~~~· ,., 

Dr. Éder Gábor a Jogi Osztály képviseletében ~ _., / j 
Mozsár Ágnes a Főépítészi Osztály vezetője 'Vi/591-Sílt W-51{X · -
Szász József a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
C serte g Imre a Hatósági Főosztály képviseletében 
Dr. Horváth György a Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében 
Tubák István képviselő 

Meghívottak: 
Kármán Ki tti 

Herbai Csilla 

a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt 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 T asi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kéri a Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében 
jelenlévőt, mutatkozzék be. 

Dr. Horváth György: Röviden bemutatkozik. 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság második napirendi pontként a 2015. évben tervezett 
kerületszépítő akciókról szóló 131. számú előterjesztést tárgyalja. Amennyiben nincs hozzászólás, 
kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról az ismertetett sorrendmódosítás 
figyelembevétel. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [20/2015. (III. 18.)]: 

l. A Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2015. évi 
Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A 2015. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők -
Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. A 2015. évi parlagfűpollen- és gyommentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Patay-Papp Judit megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

l. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2015. évi 

Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Érdeklődik, hogy az előterjesztésben szereplő S l területtel kapcsolatos 
fejlesztés pontosan mit takar? 

Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint nemcsak a fizikai és a biológiai környezetünkről kell beszélni, 
hanem a morális és a szellemi környezetünkről is, ezért próbál néhány fogalmazásbeli hibára jobb 
megfogalmazást találni. Ilyen például a tartalmi összefoglalóban lévő "egyeztetésre került" 
szövegrész. Véleménye szerint megfelelőbb lenne az a megfogalmazás, hogy "egyeztettük". 
Ugyanígy járna el a "kibővítésre került", a "kiépítésre került", a "korrekcióra került" szövegrészek 
esetében is. Beszámol arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvészeti Intézetének egy 
cikke ezeket a feleslegesen használt műveltető szerkezeteket terpeszkedő kifejezések címen foglalja 
össze. A cikket el fogja juttatni a Hivatal részére is. 

Dr. Szabó Krisztián: Az S l területtel kapcsolatban folyamatos feladata jelentkezik az 
Önkormányzatnak és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek is a terület állagának megóvásával 
kapcsolatban. A cél a terület továbbhasznosításának a többféle módon való megvalósítása. Olyan 
magasabb minőségű terület kialakítása, amely elindítja a további hasznosításta területen. Dr. Fejér 
Tibor képviselő úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a nyelvhasználatnak számos 
szubjektív eleme van. Nem tartja helyesnek kiirtani a hivatali és a szakmai nyelvet arról a területről, 
ahol helye van. 
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Dr. Fejér Tibor: V él eménye szerint a jogi és a szakmai nyelvet egyszerűsíteni kellene a könnyebb 
megértés érdekében. 

Elnök: Javasolja, hogy az Alpolgármester úr vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzat 
Tájvédelmi Osztályával annak érdekében, hogy első kézből értesüljenek a Felsőrákosi-réteken 
megvalósuló tanösvénnyel kapcsolatban. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Nagyné Horváth Emília: Javaslata, hogy a határozattervezet l. melléklet 5. 13. pontjában szereplő 
a "Zöld Dió Egyesület" szövegrész helyébe a "Zöld Dió Alapítvány" szöveg lépjen. 

(160/1. módosító javaslat) 

Nagyné Horváth Emília: Javaslata, hogy a határozattervezet 2. melléklet 9.4. pontjában szereplő a 
"Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny" szövegrész helyébe a 
"Balogh János Kárpát-medencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny" szöveg lépjen. 

(160/2. módosító javaslat) 

Nagyné Horváth Emília: Javaslata, hogy a határozattervezet 2. melléklet 10.1. pontjában szereplő 
felelősök köre egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"Felelős: Városüzemeltetési Osztály 

KÖKERT Kft. (a kiültetés utólagos ellenőrzése)" 
(160/3. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 160/1-3. módosító javaslatokat. 

Radványi Gábor előterjesztő: Javaslata, hogy a határozattervezet 2. melléklete egészüljön ki egy 
új 15.6 ponttal az alábbiak szerint: 

(Tervezett feladatok) Feladatra tervezett összeg (Ft) (Feladatok végrehajtá
, kh á 'd . fil l" ) sana at n e_te, e e ose 

15.6. Annak vizsgálata, hogy az Felelős: Hatósági 
Önkormányzat a Főosztály 

közigazgatási területén tartott Határidő: 2015. 
ebek után eb rendészeti december 31 . 
hozzájárulást vezessen be. 

(160/4. módosító javaslat) 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 160. számú 
előterjesztés támogatásáról a 160/1-4. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 
"Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2015. évi 
Intézkedési Tervről" szóló 160. szárnú előterjesztést a 16011-4. módosító javaslatok 
figyelembevételével támogatja [2112015. (III. 18.)]. 
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2. napirendi pont: 
A 2015. évben tervezett kerületszépítő akciók 
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 131. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "2015. évben 
tervezett kerületszépítő akciókról" szóló 131. számú előterjesztést támogatja [22/2015. (III. 18.)]. 

3. napirendi pont: 
A X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők

Polgári Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Dr. Szabó Krisztián: Javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő együttműködési 
megállapodás 3. pontban szereplő az "a Képviselő-testület" szövegrész helyébe az "az 
Önkormányzat" szöveg lépjen, továbbá a 15. pontban szereplő a "képviselő-testületi ülésen" 
szövegrész helyébe a "bizottsági ülésen" szöveg lépjen. 

(159/1. módosító javaslat) 

Patay-Papp Judit: Javaslata, hogy a határozattervezet l. mellékletében szereplő együttműködési 
megállapodás 9. pontja egészüljön ki az alábbiak szerint: 
"9. A Támogatott vállalja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya közigazgatási területén 7 
területi régióban régiónként állandó járőrszolgálatot teljesít. A Támogatott járőrözési tevékenysége 
a kerület rendőrségi járőrkörzeteihez igazodik, amelyek a következők: Kőbánya Központ, Újhegy, 
Óhegy, MÁV Hungária körúti lakótelep és a Kis-pongrác telep, Kertváros, Gyakorló utcai 
lakótelep, Szárnyas úti lakótelep. A Támogatott a vállalt feladatát akként látja el, hogy a fenti hét 
körzetben a rendőrjárőr mellé 1-1 fő polgárőrt biztosít. 

(159/2. módosító javaslat) 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal támogatja a 
159/1. és a 159/2. módosító javaslatokat [23/2015. (III. 18.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 159. számú 
előterjesztés támogatásáról a 159/1-2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal, l tartózkodással a "X. 
Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők - Polgári 
Védelemi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 159. 
számú előterjesztést a 15911-2. módosító javaslatok figyelembevételével támogatja [24/2015. 
(III. 18.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról szóló 

beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Fejér Tibor: Nagyon tetszett neki a beszámoló. Tájékoztatásul elmondja, hogy meglepve 
tapasztalta, hogy a Naplás-tó vize is elképesztő mennyiségű szemetet rejt. Ezt nem lehet a 
gyerekekkel vagy az aktivistákkal összeszedni, mivel védőruha szükséges hozzá. A legtöbb 
szemetet az ott horgászó emberek hagyják maguk után. Véleménye szerint a XVI. kerületnek 
tisztáznia kellene, hogy természetvédelmi területként vagy pénzforrásként kívánja-e használni a 
területet. 

Czirják Sándor: A Terebesi úti erdővel kapcsolatban elmondja, hogy jó lenne szervezm egy 
szemétszedési akciót, mivel nagyon sok szemét halmozódott fel ezen a területen. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat elnöke 
tervezi a tanösvény kialakítását a Terebesi úti erdőben. Megkezdte az egyeztetést a Fővárosi 
Önkormányzattal a hajléktalantelep felszámolásával és a tanösvény kialakításával kapcsolatban. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 162. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Rákosmenti 
Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi zárszámadásáról" szóló 162. számú előterjesztést 
támogatja [25/2015. (III. 18.)]. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester· t •\1'-"' A> •• 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Érdeklődik, hogy a "Kőbánya a kísérletező természettudományos 
oktatásért" elnevezésű projekt fenntartására biztosított 600 OOO Ft mire használható fel? 

Radványi Gábor: A labor működtetéséhez szükséges vegyszerek és eszközök beszerzésére. 

Nagyné Horváth Emília: Elmondja, hogy a vegyszerköltség biztos nincs ilyen magas értékű. 

Herbai Csilla: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 600 OOO Ft egy részét buszjegyekre fogják költeni, 
mivel vállalták, hogy az ötéves fenntartás alatt évi száz órát járnak tanórákra a kerületi általános 
iskolák, a fennmaradó részt pedig vegyszerekre és fogyóeszközökre fogják felhasználni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai uniós és egyéb pályázatok aktuális 
állásáról" szóló 155. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
A 2015. éviparlagfűpollen-és gyommentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztató 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Patay-Papp Judit: Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni abban az esetben, ha az 
ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik többszöri felszólításra sem a mentesítésről. A Fővárosi 
Önkormányzat rendelete nem szankcionálja az ilyen eseteket Érdeklődik, hogy az Önkormányzat 
nem kezdeményezhetne-e ennek elérése érdekében valamit? 

Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy az Önkormányzat két alkalommal is fordult 
kezdeményezéssei a Fővárosi Önkormányzat és a Belügyminisztérium felé, de mindkét esetben 
elutasították kezdeményezésünket Korábban a tiltott közösségellenes magatartásról szóló rendelet 
töltötte ki ezt a szabályozási űrt, amely lehetőség az Alkotmánybíróság döntése okán - amely 
alkotmányellenesnek nyilvánította - már nem áll fent. Vizsgálja annak a lehetőségét, hogyan lehet 
áthidaini ezt a szabályozási problémát. 

Patay-Papp Judit: Nagy-Britanniában nagyon jó szabályozások vannak. Lehet, hogy külfóldi 
példákat kellene figyelembe venni. 

Dr. Szabó Krisztián: A magyar alkotmányos rendszerben az Önkormányzat jogalkotása két esetben 
lehetséges, törvényi felhatalmazás alapján történő rendeletalkotással vagy magasabb szintű 
jogszabályban nem szabályozott helyi közügyek esetében. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "2015. é.Jtj~,parlagfűpollen- és 
gyommentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztatóról" szóló 127. számú előterjesztést 
megtárgyal ta. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgya.lltn . B Biizzoottság ülését 10.00 órakor bezárja. 

CJh!f ~~~!:t~It~<tod 4
1 
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\ .- .. •lo 

~ \C~)'<O;{. 9 
-

.C!i;5; c;.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ lJ .. · &"".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Agócs Zsolt ti ~Ö: Tóth Balázs 

bizottsági elnök ~~~ ,~~~ bizottsági tag 
~.ró ._,~ ~ 

"llyez<tvé~ ~~ * }81.~~ 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok melléklete 

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 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. március 18-án 9.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Gazdag Ferenc 

Patay-Papp Judit Vivien 

Tóth Balázs 

Czirják Sándor 

Gregus György 

Nagyné Horváth Emília 

Vincze Sándor 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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