
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. június 22-én a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., 

Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. It ·(;'~(~9 ;'s f.". , \ , 

Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, j,jir:·t'('/ ; l'"',r'-
Dr. Fejér Tibor, Patay-Papp Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képJis'él~'H~it~'!'~'ix 
Czirják Sándor, Gregus György, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Gál Judit, a Bizottság képviselő tagja 
Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság Nagyné Horváth Emília, a Bizottság nem képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Éder Gábor a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
Szöllősi Erika a Főépítészi Osztály képviseletében 

Meghívottak: 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Móré Tünde 
Pintér Ferenc 
Tóth Béla 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. részéről 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban hármas sorszámmal jelölt "Együttműködési 
megállapodás a Főváros Önkormányzattal a parkolásüzemeltetési és beruházási feladatok 
ellátására" tárgyú előterjesztés nem került benyújtásra. 

Javasolja, hogy a Bizottság utolsó napirendi pontként tárgyalja a "Budapest X. kerület, 
Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának programjavaslatáról" szóló 359. számú előterjesztést. Kéri a Bizottság tagjait, 
szavazzanak a sorrendmódosítás elfogadásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal utolsó 
napirendi pontként tárgyalja a "Budapest X. kerület, Újhegyiút-Harmat utca- Hangár utca 
- Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslatáról" 
szóló 359. számú előterjesztést [22/2016. (VI. 22.)]. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [23/2016. (VI. 22.)]: 

l. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről (360. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Tájékoztató az 
előterjesztés) 

Előterjeszt ő: 

európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (361. 

Radványi Gábor alpolgármester 

szám ú 

3. Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről (362. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről (363. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A Budapest X. kerület, Újhegyi út - Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslata (359. számú 
előterjesztés) 

Előterjeszt ő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy egy hirtelen bekövetkezett katasztrófa esetén milyen 
intézkedéseket tenne a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága? 

Elnök: Tájékoztatást ad arról, hogy a Képviselő-testület ülésén részt fog venni a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, ő fog választ adni a felmerült kérdésekre. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 360. számú 
előterjesztés támogatásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről" szóló 360. számú előterjesztést 
támogatja [24/2016. (VI. 22.)]. 

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

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 az "Európai uniós és egyéb pályázatok 
aktuális állásáról" szóló 361. számú előterjesztést megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 362. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

25/2016. (VI. 22.) KKB határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

4. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 363. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

26/2016. (VI. 22.) KKB határozat 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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5. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Újhegyi út- Harmat utca- Hangár utca- Bányató utca által 

határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Pintér Ferenc: A KASIB Mémöki Manager Iroda Kft. képviseletében prezentáció keretében 
bemutatja a Budapest X. kerület, Újhegyi út- Harmat utca- Hangár utca- Bányató utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslatát. 

Tóth Balázs: A következő kérdésekre szeretne választ kapni: 
- A Büntetés-Végrehajtási Szervezet Oktatási és Továbbképző Központja az Újhegyi úti 
telephelyén két új épületben kollégium létrehozását tervezi konténerházak telepítéséveL 
Érdeklődik, hogy a területcsere után kívánnak-e kijáratot telepíteni a park felé? 
- Érdeklődik, hogy azt a kerékpárszakaszt, amely csak a versenyek alkalmával lenne 
megnyitva, mások is használhatják-e? Ha nem, akkor ez hogyan lesz ellenőrizve? 
- A kutyaiskola felőli kutyafuttató könnyebben való megközelíthetősége érdekében lehetséges 
lenne-e a Harmat utcáról kiépíteni egy útvonalat? 
- Mennyi és milyen sportpálya kerül kiépítésre a területen? 
- Az északi oldali bejövősáv elég nagy a fogadótér kialakításához, vagy az uszoda területéből 
le kell választani hozzá? 

Pintér Ferenc: Tájékoztatásul elmondja, hogy eddig még sem a Büntetés-végrehajtási 
Szervezet Oktatási és Továbbképző Központja részéről, sem az Önkormányzat részéről nem 
vetődött fel a kijárat létesítésének a kérdése. A következő egyeztetés során fel fogják vetni ezt 
a kérdést. A kerékpárútvonallal kapcsolatban elmondja, hogy részletes továbbtervezésre van 
szükség. Azon a területen, ahol állandó kerékpárútvonal lesz kijelölve, ott mindenki 
kerékpározhat. Ezért tartja fontosnak, hogy a futókörtől és a kijelölt gyalogos útvonaltól ez 
egy elválasztott nyomvonal legyen. Valamilyen jelölésre mindenképpen szükség lesz, erre 
javaslatot is fognak tenni. Beszámol arról, hogy a versenyek során a rendezők fogják 
biztosítani a területet, és felügyelni arra, hogy a kerékpárutakat mások ne használják. A 
kutyafuttatóval kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint nem kellene ennyire steril, 
elválasztott rendszerként kezelni. Mivel a kutyaiskola felőli kutyafuttató nagyon messze van, 
ezért arra gondoltak, hogy jó megoldás lenne valamilyen információs rendszer kialakítása, 
amelynél tájékozódni lehetne arról, hogyan lehet eljutni a kutyafuttatóhoz. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a sportpályák számát a szabályozási terv nem fogja megadni, csak a területet fogja 
kijelölni, ahol ezek létesíthetők. Az északi oldalon lévő fogadóteret úgy gondolták kialakítani, 
hogy az uszoda telekhatára megmaradna, de bizonyos szakaszokon a kerítés megnyílna, ezzel 
biztosítva a közös használatot. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a terepkerékpárpályát, valamint a skate-pályát kik tudják 
használni? Jól látja, hogy ez mindenki számára használható lesz? 

Pintér Ferenc: Igen, teljesen nyilvános használatra lesz tervezve, és vegyes használatú lesz. 
Tehát használni tudják majd a kerékpárosok, a gördeszkások, a rollerral érkezők is. Úgy látja, 
hogy sok helyen van igény ilyen típusú pályák kialakítására. 
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Czirják Sándor: Gratulál a prograrntervhez. V él eménye szerint a tervben jelölni kellene az 
illernhelyek helyét is a közrnűvizsgálat rniatt, valarnint a térvilágítás kérdéskörére is utalni 
kellene a tervben. Érdeklődik, hogy a területcserénél hogyan jöttek ki a számított értékek, 
volt-e valarnilyen kikötése, kérése a Büntetés-Végrehajtási Szervezet Oktatási és 
Továbbképző Központnak? Elmondja, hogy szerinte a szezonális kerékpárút pihenőtéren 
áthaladó szakaszát nem kellene kiépíteni, rnivel az több ponton is keresztezi a gyalogos 
útvonalat. 

Pintér Ferenc: Beszámol arról, hogy arnikor egyeztettek a kerékpárosokkal, akkor megkérte 
Eisenkrarnrner urat, hogy vezesse őket végig azokon a szakaszokon, amelyet frekventáltak 
egy verseny szempontjábóL Kiderült, hogy a versenyeken olyan rneredek, technikailag 
nehezebb szakaszokat kell kialakítaniuk, amelyeket az átlagos kerékpáros nem biztos, hogy le 
tud küzdeni. Évente két-három alkalommal szerveznek versenyt, de véleménye szerint a 
jövőben az Önkormányzatnak szabályoznia kell ezt a kérdést annak érdekében, hogy a 
növényzetet ez ne tegye tönkre. Tájékoztatásul elmondja, hogy a közrnűfejlesztési igényeket 
részletesebben a tervi szakaszban fogják kidolgozni. Úgy gondolja, hogy az illernhelyeket a 
fogadótereknél kell kialakítani, de valószínűleg a kerékpárosok gyülekező pontjánál, valarnint 
a játszótérnél is célszerű lesz a telepítésük. 

Radványi Gábor: A Büntetés-Végrehajtási Szervezet Oktatási és Továbbképző Központtal 
való egyeztetés során elhangzott, hogy a kollégium építésén kívül szeretnének egy energetikai 
pályázaton indulni, amellyel megoldható lenne a hőcserés rendszer kialakítása. Ennek 
köszönhetőerr az uszodának hőt tudnának biztosítani, ezért kérték, hogy rnűködjenek együtt a 
jövőben. Azt gondolja, hogy a területcserével rninőségi cserét tudnak elérni. 

Pintér Ferenc: Elmondja, hogy azért ekkora a területcsere rnértéke, rnert a felső terület a 
domborzati adottságok rniatt rosszabbul hasznosítható, rnint a síkra rendezett terület. Az 
előzetes kalkuláció alapján rneghatározták, hogy rnekkora az a rész, amely rnellett még 
használható marad a terület. 

Elnök: Arnennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 359. 
szárnú előterjesztés elfogadásáról. 

27/2016. (VI. 22.) KKB határozat 
a Budapest X. kerület, Újhegyiút-Harmat utca- Hangár utca- Bányató utca által 
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának programjavaslatáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi út -
Harmat utca - Hangár utca - Bányató utca által határolt terület Kerületi Építési 
Szabályzatának programjavaslatát az l. rnelléklet szerint elfogadja, és továbbtervezésre 
alkalmasnak tartj a. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
15.15 órakor bezárja. 
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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 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2016. június 22. 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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