BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 21-én a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X.,
Szent László tér 29. L em. 115.) megtartott ül é sén.
Az ülés kezdetének időpontj a: 9 óra

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

Távolmaradás oka:
betegség
munkahelyi elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Szabó Krisztián
jegyző
Radványi Gábor
alpolgármester
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében
Dr. Éder Gábor
Dr. Mózer Éva
a Hatósági Főosztály vezetője
Mozsár Ágnes
a Főépítészi Osztály vezetője
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője
Szász József
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében
Horváthné dr. Tóth Enikő
Meghívottak:
Dr. Nagy Jolán
Dr. Egervári Éva

a Jegyzői
a Jegyzői

Főosztály
Főosztály

Jogi Osztály részéről
Jogi 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
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend
elfogadásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak
szerint fogadja el napirendjét [57/2015. (X. 21.)]:

l. Tájékoztató a 2014/2015. tanévben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság kerületi
oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenységéről
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
l

2. A Kőbánya környezetének
módosítása

szépítéséről

Előterjesztő:

szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet
dr. Szabó

Krisztiánjegyző

3. 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 Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyása,
valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további
fizetőparkolási övezetek kijelölése
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
5. A klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOLYGÓNK akcióhoz történő csatlakozás
Előterjesztő:
Kovács Róbert polgármester
6. Beszámoló a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. III. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

7. Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. III. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
8. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
9. Tájékoztató az "Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap"

Kőbányán

megtartott

rendezvényről

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

1. napirendi pont:
Tájékoztató a 2014/2015. tanévben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság kerületi
oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenységéről
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "201412015. tanévben a BRFK X
kerületi Rendőrkapitányság kerületi oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési
tevékenységéről" szóló 476. számú előterjesztést megtárgyalta.

2. napirendi pont:
A Kőbánya környezetének szépitéséről szóló 4/2014. (U. 24.) önkormányzati rendelet
módositása
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, észrevétele van, jelezze.
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth. Balázs: Elmondja, hogy a rnódosításokat nem tudta összehasonlítani az alaprendelet
szövegével, rnivel ez utóbbi nem képezi részét az előterjesztésnek Ezért a következő
kérdésekre szeretne választ kapni. Jól értelmezi-e azt, hogy az elismerés adornányozását
korábban a Bizottság javasolta, a rnódosítást követően pedig ez polgármesteri hatáskörbe
kerül? Érdeklődik, hogy a korábban adományozott címek esetében is az új eljárásrendet kell-e
alkalmazni a visszavonhatóság tekintetében?
Dr. Éder Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az eljárási szabály annyiban rnódosul, hogy
a Képviselő-testület helyett a polgármester hatáskörébe kerül az elismerés adományozása. Az
új eljárásrend a visszavonhatóság esetében a korábban adományozott címekre is vonatkozik.
Elnök: Elmondja, hogy a rnódosítás alapján, aki rnéltatlanná válik a cím viselésére, attól
vissza lehet vonni a díjat.
Gregus György: Érdeklődik, hogy a korábban kiadott táblák is le lesznek-e cserélve az újra?
Dr. Szabó Krisztián: Beszámol arról, hogy a régi táblák nem kerülnek lecserélésre, az új
táblákat pedig évszámmal fogják ellátni.
Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 497.
szárnú előterjesztés támogatásáróL
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a
"Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet
rnódosításáról" szóló 497. szárnú előterjesztést támogatja [58/2015. (X. 21.)].

3. napirendi pont:
A Budapest X. kerület, Maglódi út- (42414/188) hrsz.-ú közterület-Kovakő utca42414/176 hrsz.-ú ingatlan- 42414/175 hrsz.-ú ingatlan- Korall utca- Zsombék utca
által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
jóváhagyása, valamint keretövezet átsorolásról szóló 50/2003. (XI. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjeszt{): dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze.
A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Tóth Balázs: Beszámol arról, hogy erre a területre vonatkozóan tavaly már az új rendszer
szerint elfogadott a Bizottság egy szabályozást. Érdeklődik, hogy rniért van szükség az újabb
rnódosításra? Az előterjesztés alapján a beépítési százalékok nem változnak, csak az építési
hely. Érdeklődik, hogy rnit kell ezalatt érteni?
Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy a régi rendelet kerül rnódosításra egy
beruházói igény alapján. Elmondja, hogy idén ez az utolsó lehetőség arra, hogy a korábban
született szabályozási tervek módosításra kerüljenek. A Kerületi Szabályozási Terv
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módosításának költségeit a beruházó finanszírozza. Beszámol arról, hogy az építési hely a
szabályozási terviapon egy rajzi elem, amely a telken belül további korlátozást jelent az épület
elhelyezése kapcsán.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 512
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal 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 Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyása, valamint keretövezet
átsorolásról szóló 50/2003. (XL 20.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 512. számú
előterjesztést támogatja [59/2015. (X. 21.)].

4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további
fizetőparkolási övezetek kijelölése
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:

Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy korábban is kifejezte már az egyet nem értését a
fizetőparkolási övezetek kijelölésével kapcsolatban. Véleménye szerint, ha egy területet nem
az Önkormányzat hozott létre, akkor ott tisztességtelen pénzt kémi a parkolásért.
Elnök: Hasonló a véleménye neki is. Úgy gondolja, hogy át kellene venni a nyugati
nagyvárosok példáját, ahol a közintézmények környékén kötelező olyan kapacitású
parkolóházat biztosítani, amekkora a terület felvevő igénye. Amennyiben nincs több
hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 479. számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, 1 ellenszavazattal, 3
tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási
területén további fizetőparkolási övezetek kijelöléséről" szóló 479. számú előterjesztést nem
támogatja [60/2015. (X. 21.)].

5. napirendi pont:
A klimaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOLYGÓNK akcióhoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emília: Tájékoztatásul elmondja, hogy múlt hét csütörtökön a
Parlamentben volt ezzel kapcsolatban egy egésznapos konferencia. Szeretne megosztani az ott
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elhangzottakból egy-két jó ötletet. Pokorni polgármester úr beszámolt arról, hogy a szennyvíz
hőjét fűtésre, hütésre remekül fel tudják használni. Ingyenes telefontudakozót működtetnek a
nyári időszakban az DV-sugárzás kapcsán. Preferálják a zöldtetőt, az esővízgyüjtést, valamint
a szürkevíz-felhasználást. Beszámol arról, hogy Svájcban a klímafelszereléseket külön
engedélyeztetui kell, és csak nagyon indokolt esetben engedik a felszerelését. Tájékoztatásul
elmondja, hogy az Élő bolygónk kezdeményezéssei kapcsolatban folyik egy aláírásgyűjtés is,
amelyet már tizenhárom éves kortól alá lehet írni. Egy másik polgármester pedig beszámolt
arról, hogy több közintézményben aprítékos kazánban égetik el a lombmaradványokat,
valamint arról, hogy a különböző üléseken palackos ásványvíz helyett kancsósvizet tesznek
ki. Tájékoztatást ad arról, hogy a Kossuth Rádióban leadtak egy műsort "A hely" címmel,
amelyben a Felsőrákosi rétekről volt szó. Javasolja, hogy ez a műsor kerüljön fel az
Önkormányzat honlapjára is.
Gazdag Ferenc: Felhívja a figyelmet arra, hogy nem a klímák, hanem az autóforgalom
okozza a legnagyobb problémát a városban. Vél eménye szerint a pakolási díj nem egy adó,
hanem egy forgalomszabályozási eszköz, amivel csökkenteni lehet a forgalmat, és rá lehet
kényszeríteni az embereket a tömegközlekedés használatára.
Dr. Fejér Tibor: Elmondja, hogy a társadalom létszükséglete a közlekedés. Véleménye
szerint, ha mindenki tömegközlekedési eszközt használna, akkor az olyan mértékben lassítaná
a forgalmat, ami már komoly problémákat okozna.
Tóth. Balázs: Elmondja, hogy helyi szinten az utóbbi egy évben a Bizottság számtalan
kezdeményezést tett, amellyel csatlakozni lehetne ehhez a kezdeményezéshez. Ilyen például a
komposztálási program, a szürkevíz-felhasználás, valamint az esővízgyűjtés. Már korábban is
kérte, hogy ezekkel kapcsolatban készüljön egy tájékoztatás.
Nagyné Horváth Emilia: Egyetért azzal, hogy a jármüvek okozzák a legnagyobb problémát
a városban, de véleménye szerint a klímák helyett más, például árnyékolási módokat is
lehetne használni.
Elnök: Javasolja, hogy ha csatlakozunk a kezdeményezéshez, akkor más kerületekkel is
tudassuk azt, ha valamilyen környezetkárosító tevékenységet, beruházást folytat. Amennyiben
nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 468. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a
"Klímaváltozással kapcsolatos ÉLŐ BOLYGÓNK akcióhoz történő csatlakozásról" szóló
468. számú előterjesztést támogatja [6112015. (X. 21.)].

6. napirendi pont:
Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. IH. negyedéves
tevékenységéről

Előterjesztő:

Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

Radványi Gábor alpolgármester

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Nagyné Horváth Emilia: Örömrnellátta az anyagban, hogy a Wolf Polgárőrség részt vett a
kialakult rnigráns helyzetrniatt szalgálatot teljesító rendőrök élelrniszerellátáséban.
Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 481.
szárnú előterjesztés elfogadásáról.
62/2015. (X. 21.) KKB határozat
a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. IH. negyedéves
tevékenységéről szóló beszámolóról
(7 igen szavazattal, l tartózkodással)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. kerület - Kőbányai "WOLF"
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelrni - Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2015. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
7. napirendi pont:
Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IH. negyedévi tevékenységéről
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 rnilyen támogatásban részesül az Alfa Polgárőr
Egyesület?
Elnök: Tudomása szerint az Önkormányzat csak a helyiséget biztosítja számukra
térítésmentesen.
Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy az Egyesülettel három-négyéves megállapodása van
az Önkormányzatnak A kerület életében komoly szerepet vállalnak, pozitív a véleménye a
rnunkájukról.
Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 469.
szárnú előterjesztés elfogadásáról.
63/2015. (X. 21.) KKB határozat
az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IH. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóról
(7 igen szavazattal, 1 tartózkodással)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. III.
negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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8. napirendi pont:
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal:
Mozsár Ágnes: Beszámol arról, hogy Polgármester úr szeretne egy ünnepélyes díjkiosztót
tartani 2015. november 5-én 10 órakor a nyertes pályázók számára.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 475.
számú előterjesztés elfogadásáról.
64/2015. (X. 21.) KKB határozat
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről
(8 igen, egyhangú szavazattal)
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a védett építészeti éttékek
megőrzésének támogatásáról szóló 116/2015. (IV. 16.) KÖKT határozattal kiírt pályázaton
a) a Társ-Ház Kft. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1105 Budapest,
Gergely u. 16. szám alatti társasház A épületének ablakfelújítási munkáira bruttó
l 524 647 forint,
b) a Tilia Kft. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az ll 07 Budapest, Bihari
út 17. szám alatti társasház udvari lépcsőháza homlokzatfelújítási munkáira bruttó
l 421 011 forint,
c) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az ll 02 Budapest,
Füzér u. 34/a szám alatti társasház homlokzatfelújítási munkáira bruttó 2 190 OOO
forint,
d) a Down Alapítvány által benyújtott pályázat alapján az ll 03 Budapest, Márga u. 28.
szám alatti épület tető- és kerítésfelújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint,
e) a Társ-Ház Kft. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1101 Budapest,
Salgótarjáni út 51. szám alatti társasház kémény- és lábazatfelújítási munkáira bruttó
2 034 220 forint,
j) a Jakab Ferenc közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az ll 05 Budapest,
Nyitra u. 8. szám alatti társasház kéményfelújítási munkáira bruttó 776 463 forint,
g) a Dream-Laking Kft. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az 1102
Budapest, Ónodi u. 5. szám alatti társasház nyílászáró- és a lépcsőház
homlokzatfelújítási munkáira bruttó 2 474 270 forint
támogatást nyújt.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a nyertes pályázók támogatási
szerződéseinek megkötésérőL
Határidő:

Feladatkörében érintett:

2015. december 31.
a Főépítészi Osztály vezetője
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9. napirendi pont:
Tájékoztató az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap"

Kőbányán

megtartott

rendezvényről

Előterjeszti):

Radványi Gábor alpolgármester

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az "Európai Mobilitási Hét - Autómentes
Nap" Kőbányán megtartott rendezvényről" szóló 480. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 9.50 órakor bezárja.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
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A jegyzőkönyv meUékletei

./

meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről

D

határozatok melléklete

D

írásban benyújtott módosító javaslat

D

jegyző

D

interpelláció

D

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

D

felszólalási jegy

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2015. október 21. 9.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésérőL

Bizottsági tagok:

Aláirás~-

Dr. Fejér Tibor
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Gazdag Ferenc
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Agócs Zsolt
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Patay-Papp Judit Vivien
Tóth Balázs
Czirják Sándor
Gregus György
Nagyné Horváth Emilia
Vincze Sándor
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