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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 16-án (szerdán)  
14 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 115. számú tanácstermébe 

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Bizottságok/Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság/a 2016. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések 
linkre kattintva, a Bizottság tagjai pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 
 

 
1. A Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út – 42844 hrsz. és annak meghosszabbított 

telekhatára – Rákos patak – 42753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által 
határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata (570. számú 
előterjesztés) Meghívott tervező: Urbanitas Kft. 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

2. A Budapest X. kerület, Halom utca – Halom köz – Bánya utca – Ászok utca – Halom 
utca – Kápolna utca – Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatának programjavaslata (572. számú előterjesztés) Meghívott tervező: BFVT 
Kft. 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 
 

3. A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros 
közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az 
életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 
77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó javaslat (546. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Kovács Róbert polgármester 

 
4. A Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület Fricsay 

utcára történő elnevezése (545. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:     Kovács Róbert polgármester 

 
5. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ pályázati 

konstrukción történő részvétel (. számú előterjesztés) – Az SZMSZ 32. § (5) 
bekezdése alapján különös eljárásrend szerint 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
6. Tájékoztató a 2016. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról (542. számú 

előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
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7. Tájékoztató a 2016. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról (538. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

8. Tájékoztató a 2016. évi „Tiszta udvar rendes ház”, „Tiszta rendezett Kőbányáért” és 
„Virágos Kőbányáért” elismerésekről (541. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy 
a távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a tasieva@kobanya.hu 
címre legkésőbb 2016. november 15-én (kedden) 12 óráig szíveskedjék jelezni. 
 
 
Budapest, 2016. november 11. 
 

Üdvözlettel:   
 
 
                Agócs Zsolt s. k. 

          bizottsági elnök 


