
BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. március 23-án a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bl)dapest X.~ 
Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ül é sén. . · .· · 

Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra ~G5G9j.tj.lol(j) /(X · 

A jelenléti iv alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, aJ· 
Dr. Fejér Tibor, Patay-Papp Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai, 
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem 

képviselő tagjai. 0/Gt)(íE/1 j2ac;;(;x · rTmai(f- . 
Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja 
Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
a bizottsági elnökkel egyeztetve, 
igazoltan távol 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Radványi Gábor 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Mózer Éva 
Szász József 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Mozsár Ágnes 
FodorJános 

Meghívottak: 

jegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 

Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Cserteg Imre a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 

Osztály vezetője 
Dr. Gyetvai Tibor a BRFK X. kerület Rendőrkapitányság vezetője 

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. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [7/2016. (HI. 23.)]: 

l. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2015. évi 
tevékenységéről (162. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. A Budapest X. kerület, Gyömrőiút-Újhegyi út- Vaspálya utca-Sibrik Miklós út által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 38/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (171. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezet kijelölése (174. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

4. A 2016. évben tervezett kerületszépítő akciók (163. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2015. évi tevékenységéről (172. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Tájékoztató a 2016. évi özönnövény-mentesítési feldatokról (157. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2015. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Dr. Gyetvai Tibor: Jelzi, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésen egy prezentáció keretében 
kívánja kiegészíteni a beszámolót. Kéri, hogy ha van kérdés, akkor azt tegyék fel számára, és 
a holnapi napra felkészül a válaszokkaL 

Radványi Gábor: Tájékoztatja Kapitány urat, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 55. § (5) bekezdése értelmében a tanácskozási joggal 
jelenlévők egy alkalommal, háromperces időkeretben szólalhatnak fel, az ismételt 
felszólalásra az elnök kétperces időkeretet engedélyezhet. Kéri, Kapitány urat, hogy a 
prezentáció bemutatásakor az előbb ismertetett rendelkezésre legyen figyelemmel. 

Elnök: Jelzi, hogy több éve fennáll az a probléma, hogy a Jászberényi út és a Maglódi út 
kereszteződésében a forgalomirányító tábla azt jelzi, hogy a főútvonal balra kanyarodik, de a 
felfestés szerint aMaglódi út megy tovább, és abból ágazik le a Jászberényi út, ami nagyon 
megtévesztő. Tájékoztatásul elmondja, hogy a következő héten kezdődik el a Keresztúri út 
felújítása, ami a Jászberényi útra nagy terhet fog róni, ezért reggel és délután megerősített 
szolgálatot kér erre a területre. 
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Nagyné Horváth Emilia: Átolvasva az anyagot nem talált információt a X. kerületi 
Rendőrkapitányság személyi állományáróL 

Dr. Gyetvai Tibor: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján a rendőrkapitány 
vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokróL A 
humánoldal és a személyügyi kérdések ezért nem szerepeinek a beszámolóban, de a 
prezentációban szót fog ejteni róluk. 

Radványi Gábor: Érdeklődik, hogy mi a különbség a közterületen elkövetett búncselekmény 
és a kiemeit bűncselekmény között? 

Dr. Gyetvai Tibor: Elmondja, hogy az Országos rendőr-főkapitány meghatározta, hogy 
melyek azok a bűncselekmények, amelyek a kiemeit kategóriába tartoznak Ilyen például a 
gépkocsifeltörés, a gépkocsilopás, a lakásbetörés, az üzletbetörés, a zseblopás, az 
önbíráskodás, a zsarolás, valamint a kábítószerkereskedelem. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 
"Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága 2015. évi tevékenységéről" 
szóló 162. számú előterjesztést támogatja [8/2016. (III. 23.)]. 

2. :napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyömrőiút-Újhegyi út- Vaspálya utca-Sibrik Miklós út által 

határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 38/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Elöterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: Az előterjesztés szerint a kerületi szabályozási terv jóváhagyását követően 
számos magasabb szintü jogszabályváltozás történt. A rendelet felülvizsgálata során kiderült, 
hogy több előírás is eltér a hatályos magasabb szintü jogszabályban foglalt előírásoktól, 
valamint ellentétes rendelkezést is tartalmaz. Mivel sok módosításra lenne szükség, ezért 
egyszerűbb a rendelet hatályon kívül helyezése. Érdeklődik, hogy vannak-e olyan hatályban 
lévő kerületi szabályozási tervek, amelyek megfelelnek az utóbbi két évben történt magasabb 
szintű jogszabályi változásoknak, vagy idővel mindent hatályon kívül kell helyezni? 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy az időben előre haladva egyre több olyan kerületi 
szabályozási terv lesz, amely nem lesz alkalmazható. Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény azt mondja ki, hogy a korábban, a legutóbbi 
módosítási rend szerint megalkotott szabályozási tervek 2018. december 31-éig 
alkalmazhatóak Ez Kőbánya tekintetében azt jelenti, hogy az összes, a Kerületi 
Városrendezési Szabályzat hatókörén kívül készült, és 2012 előtt elfogadott szabályozási 
tervet hatályon kívül kellene helyezni. Most már korábbi terveket módosítani nem lehet, tehát 
csak újakat tud alkotni a Képviselő-testület. 
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Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 171. 
szárnú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
X. kerület, Gyömrői út - Újhegyi út - Vaspálya utca - Sibrik Miklós út által határolt terület 
Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 38/2006. 
(VII. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről" szóló 171. szárnú 
előterjesztést támogatja [9/2016. (IH. 23.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén 

további fizetőparkolási övezet kijelölése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: Tájékoztatást ad arról, hogy a szornszédos kerület az Üllői út túloldalán 
tervezi a fizetőparkolási övezet bevezetését. Arnennyiben a Kőbányai Önkormányzat nem tud 
csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez akár ugyanabban vagy közel azonos időben, akkor 
átmeneti időre is, de olyan kaotikus helyzet alakulhat ki a kerületben, amelyet nem tudunk 
majd kezelni. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 174. 
szárnú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a 
"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén további 
fizetőparkolási övezet kijelöléséről" szóló 174. szárnú előterjesztést támogatja [10/2016. 
(HI. 23.)]. 

4. napirendi pont: 
A 2016. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: A kerület szépítése kapcsán továbbra is oda kell figyelni arra, hogy 
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. által végrehajtott gallyazások után 
összegyűlt zöldhulladék minél hamarabb elszállításra kerüljön, mivel az vonzza a szemetet A 
rajz- és fotópályázattal kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint nem kellene 
korlátoznia pályázatot csak rajzra és fotóra, hiszen sokkal kreatívabb alkotások születhetnek a 
korlátozás nélkül. Javasolja, hogy a pályázatból ne zárják ki a középiskolás tanulókat sem. 
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Elnök: Javasolja, hogy a "Madarak és fák napja" alkalmából szervezzenek a diákok számára 
egy kirándulást a Rákos mentén. 

Nagyné Horváth Emília: A Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályának éves 
munkatervében szerepel ez a program 2016. május 6-ai dátummaL Véleménye szerint ezt 
követően a pedagógusok elvihetnék a tanítványaikat erre a területre. 

Dr. Szabó Krisztián: A programok módosítására irányuló javaslatok nem képezik a döntés 
részét, de a javaslatokat a programok szervezésekor figyelembe fogják venni. A Magyar 
Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályának programját ebben a felhívásban nem lehet 
szerepeltetni, mivel az nem az Önkormányzat által szervezett program, de a honlapon való 
közzétételben és a kerületi pedagógusok tájékoztatásában segítséget tud nyújtani az 
Önkormányzat. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 1. pontjában szereplő fa) 
alpont az alábbiak szerint módosuljon: 

,fa) Kutyaszépségverseny (2016. május 21[-22].) és" 

Indokolá~: a rendezvény csak egynapos lesz. 
(163/1. módositó javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 163. 
számú előterjesztés támogatásáról a 163/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "20 16. 
évben tervezett kerületszépítő akciókról" szóló 163. számú előterjesztést a 163/1. módosító 
javaslat figyelembevételével támogatja [11/2016. (III. 23.)]. 

5. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbányai Közteriilet-felügyelet 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy a beszámoló alapvetően számokra épül. A Kőbányai 
Közterület-felügyelet tevékenysége, személyi állománya, eszközei és az intézkedési 
lehetőségei egyre bővülnek. Ez a folyamatos változás nyilván önmagában is próbára teszi a 
Közterület-felügyeletet A bővítés jelen pillanatban még nem tart ott, amelyet a Képviselő
testület a költségvetésben előirányzott. Jelenleg is még számos álláshely áll nyitva, de a 
térfigyelő tevékenységnek az előirányzott változtatásához remélhetőleg ütemesen be tudják 
tölteni ezeket az álláshelyeket Az idei évben a Közterület-felügyelet készül a telephelyének 
áthelyezésére egy Gergely utcai ingatlanba. Ez a megnövekedett létszám miatt, valamint az új 
térfigyelőközpont kialakítása miatt is szükséges. Az elmúlt évben a térfigyelővel kapcsolatos 
tevékenységet a Rendőrség és a Közterület-felügyelet szoros együttműködése jellemezte. 
Jelenleg mind a térfigyelő-, mind a járőrtevékenységben közös feladatellátás valósul meg. A 
Közterület-felügyelet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy oly módon legyen jelen a 
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lehetőségekhez mérten a lakosság körében, hogy lássák a jelenlétét, elérhető és kereshető 
legyen. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Gregus György: Tájékoztatást ad arról, hogy a Szövőszék utcában van egy kisbolt, ahol 
folyamatosan zajlik a közterületen való alkoholfogyasztás és gyakran zaklatják a járókelőket. 
Kéri a Közterület-felügyeletet, hogy sűrűbbenjárjon arra. 

Patay-Papp Judit Vivien: A Kolozsvári utcában továbbra is a volt kutyafuttatót használják a 
kutyatartók, amely zavarja az ott lakókat Kéri a Közterület-felügyeletet, hogy próbálják meg 
a kutyatartók figyeimét felhívni a jogkövető magatartásra. Jelzi továbbá azt, hogy ismeretlen 
személyek költöztek az Állomás utca 15. Vásárló utcai felére, akik életvitelszemen az utcán 
élnek. V olt kint az egyik Szeretetszolgálat náluk, de változás még nem történt. 

Dr. Szabó Krisztián: Szeretne mindenkit arra buzdítani, hogy amikor észlelnek egy 
problémát a közterületen, akkor azt azonnal jelezzék a Közterület-felügyelet felé. A 
Közterület-felügyelet személyi állománya nem teszi lehetővé, hogy egyidőben Kőbánya egész 
területét lefedjék, ezért a telefonon tettbejelentések megkönnyítik munkájukat. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a Szövőszék utcai kisboltnál sokat járőrözik a Közterület-felügyelet, de fontos 
tudni azt, hogy vannak olyan cselekmények, amelyeket a jog nem tilt. Ilyen például a 
közterületen való tartózkodás alkoholos állapotban, vagy a másokkal szembeni közvetlenség. 
Ezekben az esetekben a közterület-felügyelő nem tud intézkedni. Beszámol arról, hogy a 
2016. február l-jétől hatályos közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 
18.) önkormányzati rendelet sok tekintetben ad újabb eszközöket a közterület-felügyelő 
kezébe. A közterületen való alkoholfogyasztással összefüggésben a Közterület-felügyelet 
minden boltot és üzletet felkeresett, és tájékoztatta a tulajdonosokat a kötelezettségeikről, 
valamint arról, hogy milyen módon tudják azonnal felvenni a kapcsolatot a közterület
felügyelőkkel, ha közterületen való alkoholfogyasztást észlelnek 

Nagyné Horváth Emília: Feltűnt számára az, hogy a lakossági bejelentések száma 113-ról 
421-re emelkedtek egy év alatt. Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy a lakosság egyre 
jobban bízik a Közterület-felügyelet munkájában. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 172. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

12/2016. (HI. 23.) KKB határozat 
a Kőbányai Közteriilet-felügyelet 2015. évi tevékenységéről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Közterület-felügyelet 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2016. évi özönnövény-mentesítési feldatokról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

Nagyné Horváth Emília: Kéri, hogy fokozottabban jelenítsék meg névszerint a bálványfát 
az özönnövény elleni védekezés során. A bálványfa nagyon szaporodik, nehezen lehet kiirtani 
és kiszorítja az őshonos faj okat. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy két nagy területe van az özönnövények 
elleni védekezésnek Az egyik a jogszabályok által alaposan körülhatárolt és konkrét 
intézkedési lehetőségeket magában rejtő terület, amely az allergénekkel, kifejezetten a 
parlagfűvel szembeni fellépést teszi lehetövé. A másik pedig a közterületi zöldfelület 
rendezettségére korlátozottan rendelkezésre álló központi és fővárosi jogszabályok, illetve a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
adta lehetőségek. Mind a Közterület-felügyelet, mind a Hatósági Főosztály vizsgálja azt, hogy 
milyen a közterületi zöldterület rendezettsége és a növények rendben tartása. 

Dr. Fejér Tibor: Felhívja a figyelmet arra, hogy a közterületen dolgozókat oktatatásban kell 
részesíteni, hogy a fák háncsát ne sértsék meg a fűkasza damiljával, mert a közterületen lévő 
fák többsége emiatt pusztul el. 

Dr. Szabó Krisztián: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. jelezte az 
Önkormányzat felé, hogy az oktatás során figyelmet fordítanak arra, hogy ezt a kérést 
ismertessék a dolgozókkal. Nyilván ennek a betartatása és az ellenőrzése jóval nehezebb 
feladat, mint az oktatás megszervezése. Az idei évben is jelezni fogja az Önkormányzat a 
KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. felé ezt 
a kérést. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2016. évi özönnövény-mentesitési 
feldatokról" szóló 157. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
14.55 órakor bezárja. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

r 
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A jegyzőkönyv m.eHéldetei 

./ 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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2016. március 23. 14.00 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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