
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. április 15-én a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 
29. I. em. 115.) megtartott ülésén. · 

Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Gazdag Ferenc, Gál Judit, dr. Fejér Tibor, Patay-Papp Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő 
tagjai, 
Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka: 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

Czirják Sándor, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság . , 
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Hegedűs Károly aljegyző 

Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Éder Gábor a Jogi Osztály képviseletében 
Mozsár Ágnes a Főépítészi Osztály vezetője i{ J 59;/5Ú-/Jol:;../rx 
Fodor János a Kőbányai Közterület-felügyelet 1vezetője 0 f . 
Dr. Horváth György a Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében 

Meghívottak: 
Szöllősi Erika 
Hegedűs Viktória 

a Főépítészi Osztály részéről 
a Főépítészi 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 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvetTasi 
Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére-hetedik napirendi pontként való tárgyalással
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezetek kijelöléséről szóló 243. számú előterjesztést. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal 7. napirendi 
pontként felveszi tervezett napirendjére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
közigazgatási területén további fizetőparkolási övezetek kijelöléséről szóló 243. számú 
előterjesztést [26/2015. (IV. 15.)]. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint 
fogadja el napirendjét [27/2015. (IV. 15.)]: 

l. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapesti Rendőr-fő kapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő 
rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A X. Kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális Mentők -
Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. I. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. I. negyedévi munkájáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezetek kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

1. :napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, jól emlékszik-e arra, hogy korábban jelezték a Budapesti Rendőr
főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága felé, hogy készítsen egy olyan összefoglaló 
táblázatot, amelyben szerepel milyen típusú bűncselekmények történtek, ebből mennyi került 
felderítésre, mennyi járt sikerrel, hány kamerát sikerült felszerelni stb. Ha ez nem történt meg, 
akkor javasolja, hogy készüljön el ez a táblázat, és képezze az előterjesztés mellékletét, mivel ezt az 
előterjesztést a honlapon bármelyik kőbányai állampolgár láthatja. Véleménye szerint nehezen 
érthető a beszámoló, sok benne a szakmaiság és a mozaikszó, amelyeknek a jelentése nem mindig 
egyértelmű. 

Radványi Gábor: Nem emlékszik rá, hogy jelezték volna-e ezt a kérést a Rendőrkapitányság felé. 
A Képviselő-testület ülésén jelen lesz kapitány úr, valamint a Budapesti Rendőrkapitányság 
dandártáborooka is. Jelezni fogja feléjük ezt a kérést. Ha elkészül a táblázat a képviselő-testületi 
ülést megelőzően, akkor a szerverre feltöltésre fog kerülni. 

2 



Patay-Papp Judit: Jelzi, hogy az előterjesztésben nincsenek helyesen használva a százalékok és a 
százalékpontok Rendőrkapitány úr a saját jelentésén ront azzal, hogy nem százalékpontot használ 
néhány esetben. Érdemes lenne figyelni erre. 

Tóth. Balázs: Érdeklődik, hogy jól érti-e azt, hogy ha az Önkormányzat nem finanszírozza a 
kivonulás fenntartási költségét, akkor a reagáló egység nem vonul ki a helyszínre? 

Fodor János: 2014. április l-jétől a közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák jelzéseire a 
közterület-felügyelet reagál a rendőrség hatékony segítsége mellett. Olyan esetekben, ahol rendőri 
intézkedésre van szükség, a rendőrség értesítése és közreműködésük megtörténik 

Tóth. Balázs: Az előterjesztésben szerepel, hogy vannak olyan esetek, amelyek során a közterület
felügyeletnek nincs jogosultsága intézkedni. Érdeklődik, hogy ilyen esetekben hogyan történik a 
rendőri fellépés? 

Fodor János: A rendőrség beavatkozás irányítása 2013 óta átalakult. Több kerületet összefogó 
tevékenységirányítási központ (rövidítve: TIK) irányítja a közterületi járőröket. A központ egy 
számítógépes rendszer segítségével a legközelebbi rendőrjárőrt irányítja a helyszínre intézkedni. 
Nem a kerületi kapitányság ügyeletese az, aki a rendőrjárőrt irányítja, tehát a saját váltásparancsnok 
sem jogosult helyszínre járőrt küldeni. Ez az oka annak, hogy a beszámolóban a helyi küldések 
száma nulla. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy kisebb szabálysértések esetén (pl.: közterületen való 
alkoholfogyasztás) hogyan történik a reagálás? Mindenesetben kivonul a helyszínre egy reagáló 
egység? 

Fodor János: Az intézkedések jelentős hányadát ezek a szabálysértések alkotják. A közterület
felügyeletet ilyen esetekben intézkedési kötelezettség terheli. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 214. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
"Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évi tevékenységéről" szóló 
214. számú előterjesztést támogatja [28/2015. (IV. 15.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett 

térfigyelő rendszer 2014. évi működésének értékeléséről szóló beszámoló 
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 204. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
"Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága által üzemeltetett térfigyelő 
rendszer 2014. évi működésének értékeléséről" szóló 204. számú előterjesztést támogatja 
[29/2015. (IV. 15.)]. 
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3. napirendi pont: 
Az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelet módositása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gregus György: Beszámol arról, hogy a Bizottság januári ülésén szó volt aMaglódi út 152. szám 
alatti épület helyi védelem alá helyezéséről. A napokban arra járt, és úgy látta, hogy az épület 
lebontásra került. 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat értesítette a tulajdonosokat arról, 
hogy ezt az épületet az Önkormányzat szeretné helyi védelem alá helyezni. A Magyar Államtól az 
értesítésre az a válasz jött, hogy érvényes bontási engedéllyel rendelkeznek az épületre. Jelezték 
feléjük, hogy az épületnek történelmi értéke van, ezért nem javasolt a lebontása. Ennek ellenére a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet elkezdte a bontást. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 240. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az "Épített és 
természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról" szóló 240. számú előterjesztést támogatja [30/2015. (IV. 15.)]. 

4. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás 

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 213. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a "Védett 
építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról" szóló 213. számú 
előterjesztést támogatja [3112015. (IV. 15.)]. 

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

Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. I. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Nagyné Horváth Emília: Az anyag nagyon részletesen beszámol arról, hogy hol milyen segítséget 
nyújtott a polgárőrség. A Kada utcai Általános Iskolánál a polgárőrség folyamatosan biztosítja a 
gyalogos átkelést. Érdeklődik, hogy nem lehetne-e ide telepíteni egy közlekedési lámpát, vagy 
gyalogátkel őt? 

Gál Judit: Van ezen a területen gyalogátkelőhely. 

Elnök: Helyi sajátossága a területnek, hogy az arra közlekedők nem veszik figyelembe a KRESZ 
szabályait, ezért van szükség a polgárőrség jelenlétére. 

Tóth Balázs: Beszámol arról, hogy a sarkon van a közlekedési lámpa, az iskola bejáratánál pedig 
van egy zebrás gyalogátkelőhely. A sok szabálysértés miatt sokszor vanjelen a polgárőrség. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 190. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

32/2015. (IV. 15.) KKB határozat 
a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderitő-Speciális Mentők
Polgári Védelemi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. I. negyedéves tevékenységéről 
(8 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség 
OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2015. I. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

6. napirendi pont: 
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. I. negyedévi munkájáról szóió beszámoló 

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 186. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

33/2015. (IV. 15.) KKB határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. I. negyedévi munkájáról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. I. negyedévi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

7. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 

fizetőparkolási övezetek kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Újközternető előtti körforgalom rnellett 27 db 
parkoló van, amelyek esetében a parkolási övezet kiépítése l 00%-osan rnegtérülne, indokolt lenne a 
parkolási díj bevezetése, de ez a terület annyira kicsi, hogy nem került bele a javaslatba. A fővárosi 
rendelet alapján lehetőség van várakozási övezeten kívül eső fizető várakozási hely bevezetésére. A 
bevezetés feltételeit azonban még nem tudják, de erre alkalmas lenne az Újközternető előtti 27 db 
parkolóhely. 

Radványi Gábor: A Hangár utcát is bele lehetne venni ebbe az övezetbe. 

Mozsár Ágnes: A Hangár utca azért nem került bele ebbe az övezetbe, rnert a felmérések alapján a 
Flextronics Kft. rnunkatársai parkolnak ezen a területen. 

Dr. Fejér Tibor: A Bajcsy-Zsilinszky Kórház környékén este kilenc órakor is nehéz parkolóhelyet 
találni. 

Mozsár Ágnes: Beszámol arról, hogy a kijelölést követően készíteni kell egy forgalomtechnikai 
tervet, egy kivitelezési tervet, valarnint egy építési engedélyezési tervet. 

Patay-Papp Judit: Elmondja, hogy a fővárosi kórházak esetében szinte csak a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórháznál nincs bevezetve parkolási díj. Érdeklődik, hogy volt-e hatásvizsgálat, hogy a betegeket 
hogyan érintené a parkolási díj bevezetése? 

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy az előadáson elhangzott, hogy rnilyen rnódon, rnilyen 
eszközökkel, rnilyen szempontok szerint történik a vizsgálat. 

Patay-Papp Judit: Véleménye szerint érdemes lenne felrnémi azt, hogy rnennyi beteg, és rnennyi 
látogató parkol ezen a területen. Nemjavasolja a betegeket terhelni parkolási díj bevezetéséveL 

Mozsár Ágnes: Beszámol arról, hogy van lehetőség az egészségügyi felrnentésekre. A Kórháznak 
belül van parkolója, ahol jelenleg is fizetni kell a parkolásért. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy a Kórházon belüli parkolási díj hogyan viszonyul a 
közterületen bevezetendő parkolási díj hoz? V él eménye szerint ezt össze kellene hangolni 
rnindenképpen. 

Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy abban az esetben, ha ezen a területen bevezetésre kerül a fizető 
parkoló övezet, akkor fel kell venni a kapcsolatot a Bajcsy-Zsilinszky Kórház vezetőségével, és 
egyeztetni kell a parkolási díjak kialakítása kapcsán. Ha a Kórházon belül magasabb a parkolási díj, 
akkor magasabb szintű szolgáltatást kell nyújtaniuk 

Dr. Fejér Tibor: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kórház dolgozóinak díjmentes a kórházon belüli 
parkolás, rníg az egyéb látogatóknak, behajtóknak 500 forintot kell fizetniük óránként. 

Gazdag Ferenc: A Kórház lehetőséget biztosít arra, hogy azok az autósok, akik beteget szállítanak, 
60 percet tölthetnek el díjmentesen a kórház területén. 
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Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy régen volt egy elképzelés, amely szerint az Újköztemető több 
kaput megnyitna a behajtás gyorsítása érdekében, és a temető körüli úton ezáltal rengeteg parkolót 
lehetne biztosítani. 

Mozsár Ágnes: Elkészült a hátsó út feltárása, de ezt követően elhalt az ügy, mivel az Újköztemető 
bizonytalankodik az újabbbejáratok megnyitásával kapcsolatban. 

Dr. Fejér Tibor: Bizonyos ünnepeket olyan nagy a forgalom, amely indokolná több kapu 
megnyitását. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 243. számú 
előterjesztés támogatásáróL 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezetek kijelöléséről" szóló 243. számú előterjesztést támogatja [34/2015. 
(IV. 15.)]. 

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 10.05 órakor bezárja. 
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A jegyzőkönyv meUéldetei 

./ 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 felszólalásí jegy 

8 



BUDAPESTFőVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2015. április 15. 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) 

__ I1R .... ~-~~-----~~-o. ... ~------------------
.J~r ____ tfö-:-G:.& ___________ v~_Jü?'-=-------------------

----~-_. ____ c __ ~L ______ Ó(-\1_~-----------------------------
'J.~-"' \.,; 
4'\ C~/tt~l'::. /IV... Lll "'--.., 

•• EQ~Só~~l.\~r; •• ••••···• 
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Meghívottak: {aláírás): 

::~~_:<_:,_t ____ ~-~--------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------· 

• • a a a a a a u • • • • a u a • • • a a • • • • • a a • • • a a a • a • • u a a u • • • u • u u u a • u a u u~~ u u u a a-- u a u u a o 

-----------------------------------------------------------------------" 

Aláírás:~· 
. ) "{;" 

-----------·--·---- --- ········------------------------------------

'-:1. \ --------~ } ---->::.---------------------------------·-

········~i2····························· 
:i~J~w···•*L········•••···· . ~7 cr?íJ::~VíJ:Q·!tc ~ 
·-·-····•·······-------------------------------------~--------····· 

__ c?.~: ________ c~-~:-~_:-:-:-: _______ C_~~~-------------
________ fz<_;~~,----t:-~--~~----------::: _______________________ _ 
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