
IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 

Z016 FEBR O 3, 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 27-én a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent 
László tér 29. l. em. 115.) megtartott ülésén. BUD APES T FŐV. RO" X. KFRÜLJ;-1l 
Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra - -
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1 A jelenléti ív alapján jelen vannak: 

Agócs Zsolt bizottsági elnök, 2016 FEBR O 3, l 
Dr. Fejér Tibor, Gazdag Ferenc, Gál Judit, Tóth Balázs, a Bizot sá ké viselő tagjai, ! 

Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, ~~~~ándo~:. - ~ .. . J3.izJLttság é.l6~IJ1 
1 képviselő tagjai . melléklet r 

Távolmaradását előre jelezte: 
Patay-Papp Judit, a Bizottság képviselő tagja 

Távo~'tnnn·wrtmnrlrnr:--_,;.U~:::::.;-~~· L...&:::..!UL 
betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Éder Gábor 
Horváthné dr. Tóth Enikő 

Meghívottak: 
Dr. Szabados Ottó 
Orosz Tibor 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ 
Gépjármű Felderítő Speciális Mentők - Polgári Védelmi -
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

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. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [112016. (I. 27.)]: 

l . A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő Speciális Mentők 
Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. IV. negyedéves tevékenységéről szóló 
beszámoló (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IV. negyedévi munkájáról szóló beszámoló (28. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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l. napirendi pont: 
A X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő- Speciális 

Mentők- Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. IV. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Önkormányzat egy új együttműködési 
megállapodást kötött a Wolf Polgárőrséggel, amely kiegészíti az előző megállapodást. Beszámol 
arról, hogy az Egyesület részére az Önkormányzat használatba adott egy Suzuki típusú 
gépjárművet, amelynek köszönhetően a Polgárőrség feladata kiterjesztésre került több olyan 
probléma megoldására is, amelyekről folyamatosan érkeznek lakossági panaszok. Három 
kérdésre szeretne választ kapni Elnök úrtól, amelyek a következők: 
l. A Nemzeti Adó- és Várnhivatallal való közös járőrszolgálat mit takar? 
2. Hány fő a stabillétszáma a Wolf Polgárőrségnek? 
3. A Baptista Szeretetszolgálattal való posztos szolgálat mitjelent? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Orosz Tibor: A feltett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Wolf Polgárőrségnek van egy 
együttműködési megállapodása a Nemzeti Adó- és Vámihivatallal, amely alapján a polgárőrök 
hatósági tanú szerepét tölthetik be. Beszámol arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak 
nagyon nehéz dolga van az egyes ellenőrzések során, hiszen a lakók nem szívesen tanúskodnak, 
ezért ők, mint semleges személyek segítik a hatóság munkáját a hatósági tanúskodássaL Emellett 
természetesen felderítő munkát is látnak el a kerületben, segítve az adatszolgáltatást a hatóságok 
felé. Tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg 48 főből áll az Egyesület, amelyből 26 fő az aktív 
létszám, akik a rendőrséggel is látnak el közös szolgálatot. Ezenfelül vannak még olyan idős 
tagjai az Egyesületnek, akik az utcán ugyan nem járőröznek, de napi szinten tesznek jelentést 
telefonon. 
Elmondja, hogy a Polgárőrségnek a Baptista Szeretetszolgálattal is van egy együttműködési 
megállapodása, amely alapján, ha a Baptista Szeretetszolgálatnak van egy rendezvénye, akkor ők 
is kimennek a helyszínre és segítik az étel- vagy a ruhaosztást, valamint vigyáznak a rendre. 
Összegzésként elmondja, hogy a Wolf Polgárőrség ugyanazt a feladatot fogja ellátni, mint az 
eddigi évek folyamán, csak az új gépjárműnek köszönhetően több helyen többször fognak 
megjelenni és különös hangsúlyt fognak fektetni az illegális szemétlerakás megakadályozására, 
valamint az iskolák körüli járőrszolgálatokra. Nagy örömmel számol be arról, hogy beindult az 
Egyesületnél az ifjú polgárőr mozgalom, amelynek köszönhetően két fő már le is vizsgázott rövid 
idő alatt. Belépett az Egyesületbe a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola egyik 
pedagógusa is, aki az iskolákkal fogja tartani a kapcsolatot, valamint ő fogja toborozni a 
fiatalokat erre az oktatásra. Elmondja, hogy ebben az évben szeretné elérni azt, hogy 20-25 fő 
fiatallal növekedjen a Wolf Polgárőrség létszáma. 

Gregos György: Az elszámolásban szerepel egy 2015. október 30-án kelt számla talpalóhenger, 
talplemez, valamint tömlőfeszítő munkadíjról, amelyet nem tud az Egyesület tevékenységi 
körében elhelyezni, valamint szerepel egy kutyaeledel számla is. Tudomása szerint a Wolf 
Polgárőrség nem szakott kutyás járőrszolgálatot teljesíteni, és erről a beszámolókban sem esett 
szó az eddigiek folyamán, ezért érdeklődik, hogy ez a számla miért szerepel az elszámolásban? 
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Orosz Tibor: Beszámol arról, hogy a Wolf Polgárőrség önkéntes tűzoltóként, valamint speciális 
mentőként is tevékenykedik. A talpalóhenger, talplemez, valamint tömlőfeszítő munkadíj 
elszámolására azért került sor, mivel az Egyesületnek van egy emelőkosaras gépjárműje, amelyet 
fel kellett újítani az előző év folyamán. Elmondja továbbá azt is, hogy speciális mentőként van 
egy németjuhász kutyájuk, amelyet a speciális mentések folyamán szoktak bevetni. 

Radványi Gábor: Az összes számla másolata szerepel az előterjesztés mögött. Érdeklődik, hogy 
szükséges-e minden alkalommal ilyen részletesen bemutatni a számlákat? 

Hegedűs Károly: A megállapodás szerint be kell mutatni a számlákat minden alkalommal. 
Elmondja, hogy negyedévente Elnök úr bemutatja a számlákat neki, ő ellenőrzi azokat, és az év 
folyamán nála meg is tekinthetőek azok. 

Orosz Tibor: Tájékoztatást ad arról, hogy a menetlevelek elszámolására elektronikus úton kerül 
sor. A gépjárművekbe be van építve egy nyomkövető rendszer, amelynek a rögzített adatait 
számítógépen elő lehet hívni, valamint ki is lehet nyomtatni. Korábban kérte Aljegyző urat, hogy 
ha lehet, mentesítse az Egyesületet attól, hogy naponta kinyomtassák ezeket a menetleveleket, 
mivel ez óriási papírmennyiséget jelent, amely magas költséggel jár. Beszámol arról is, hogy 
bármikor le tudja tölteni ezeket a menetleveleket elektronikus adathordozóra és be tudja őket 
mutatni, amikor szükséges. 

Radványi Gábor: Véleménye szerint egyszerűsíteni lehetne a munkát azzal, ha Elnök úr 
bemutatná a számlákat, és a menetleveleket az Aljegyző úrnak, aki az előterjesztésben igazolná, 
hogy minden tételt rendben talált. 

Hegedűs Károly: Beszámol arról, hogy korábban ez így működött a gyakorlatban, de a számlák 
körül folyamatosan voltak problémák, és a Képviselő-testület ülésén kérték, hogy az előterjesztés 
mögé kerüljenek becsatolásra a számlák is. 

Orosz Tibor: Elmondja, hogy a menetlevél tételesen tartalmazza az üzemanyagköltségeket is. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatást ad arról, hogy a bemutatás formáján lehet változtatni, 
egyszerűsíteni, de a beszámolás részletességén nem. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 27. szám ú 
előterjesztés elfogadásáról. 

2/2016. (1. 27.) KKB határozat 
a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. IV. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(8 igen, egyhangú szavazattal, l fő nem szavazott) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. kerület - Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2015. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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2. napirendi pont: 
Az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IV. negyedévi munkájáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 28. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

3/2016. (I. 27.) KKB határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IV. negyedéves munkájáról szóló beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfej lesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2015. IV. 
negyedéves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Napirend utáni felszólalás: 

Elnök: Tájékoztatásul jelzi, hogy dr. Fejér Tibor képviselő úr kérése alapján a Kerületfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság ülésére a jövőben a képviselő-testületi ülést megelőző szerdán 14 
órai kezdettel kerül sor. 

Tóth Balázs: Jelzi, hogy szeretné, ha a Bizottság ebben az évben kapna tájékoztatást a 
komposztálási programról, az ipari víz felhasználásáról, valamint a repülőtérrel kapcsolatos 
zajterhelésekkel kapcsolatban meglévő adatokról. 

Elnök: A komposztálási programmal kapcsolatban elmondja, hogy az eddig meglévő 
felhasználási rendszerek adatfeldolgozása folyamatban van, ezért az erről készült beszámolót a 
Bizottság tavasszal meg tudja tárgyalni, továbbá beszámol arról is, hogy az említett további 
prograrnak a Bizottság éves munkatervében szerepelnek. Amennyiben nincs több hozzászólás, 
megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta. A Bizottság ülését 9.25 órakor bezárja. 

K.m.f. 

jegyző 
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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 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2016. január 27. 9.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülésérő l. 

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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