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Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 20 6. novemb t>- . Bú'. apest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos h-$'iségében _ (Bu~ape~ X., 
Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. ~~ ám - .dr.. -t-lö-ad_o_l 

'1ell~.;klet / 
Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra ifmcf.t · ~ 

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

Távolmaradását előre jelezte: 
Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

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

Meghívottak: 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Hegedűs Viktória 
MóréTünde 
Szöllősi Erika 
Cserteg Imre 

Berényi Mária 
Orosz István 
Ruhus Zoltán 
Balla Mariann 

jegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
az Urbanitas Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 
a BFVT Kft. részéről 

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. 
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Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a meghívóban ötödik sorszámmal jelölt a "Budapest 
Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ pályázati konstrukción történő 
részvételről" szóló előterjesztés nem került benyújtásra. 

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 [43/2016. (XI. 16.)]: 

l. 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) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

3. A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros közigazgatási 
területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszemen 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. Tájékoztató a 2016. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról (542. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

6. Tájékoztató a 2016. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról (538. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Tájékoztató a 2016. évi "Tiszta udvar rendes ház", "Tiszta rendezett Kőbányáért" és 
"Virágos Kőbányáért" elismerésekről (541. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Keresztúri út - 42844 hrsz. és annak me2hosszabbított 
telekhatára - Rákos patak- 42 753 hrsz.-ú telek mentén húzódó belterületi határ által 

határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Berényi Mária: Prezentáció keretében bemutatja 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 
program javaslatát. 

Tóth Balázs: Az Önkormányzat már többször kifejezte azt a szándékát, hogy ezen a területen 
egy összefüggő természetvédelmi területet és egy rekreációs, akár a történelmi értékeket is 
bemutató, kulturális és egészségügyi hasznosítást szeretne végezni. Ez a szabályozás 
kettévágja a területet a Rákos patak mentén, amely azért probléma, mert tervbe van véve 
ennek a revitalizációja a későbbiekben. 

Mozsár Ágnes: Nincs ellentmondás a két terv között. A feladat az volt, hogy a munkahelyi 
területek szabályozási kérdéseivel foglalkozzanak, mert ez kihatással van a zöldterületek 
használatára. 

Berényi Mária: A Rákos patak revitalizációját nem lehet kiragadva megtervezni és nem 
ennek a pragramjavaslatnak a része. A revitalizációt egy egységes szemlélettel lehet 
megvalósítani a jövőben. A Fővárosi Településszerkezeti Terv is számol ezzel, és általában 
50-70 méter, de néhány helyen 150-200 méter erdősávot is tervez. Ez a közjóléti erdősávnak 
előirányzott sáv elegendő lesz arra, hogy a tervek megvalósuljanak. 

Elnök: Elmondja, hogy hulladékhasznosítási előírások hiányára hivatkozik néhány ponton a 
tanulmány. Érdeklődik, hogy kinek kellene ezt biztosítani és mikor? 

Berényi Mária: Tájékoztatást ad arról, hogy elolvasta a hulladékhasznosításról szóló 
jogszabályokat annak kapcsán, hogy milyen lehetőségek vannak a területfelhasználási 
kategórián belül a hulladékhasznosítás kordában tartására. A fémhulladékkezelés 
környezetvédelmi engedélyhez kötött, és bizonyos nagyságrend felett hatásvizsgálat-köteles. 
A jogszabályok között nem talált olyan rendelkezést, amellyel meg lehetne akadályozni az 
ilyen tevekénységgel foglalkozó vállalkozások működését, ugyanakkor sok telephely 
működését ellenőrizni kellene, és betartatni velük az előírásokat. Bizonyos 
önkormányzatoknál azt a megoldást látta, hogy az építési előírásba beemelték, melyek azok a 
tevékenységek, amelyeket az adott területen nem lehet végezni. 

Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy a meglévő cégek esetében nagyon nehéz a tevékenységi 
köröket szűkíteni. 

Elnök: Azért emelte ki ezt a problémát, mert ezen a területen van a Rákos patak 
pufferterületén lévő ipar- és kereskedelmi terület. Egy nagyobb zápor vagy eső esetén a 
csapadékvíz csak a patak felé tud menni. Véleménye szerint csak úgy lehetne a 
hulladékhasznosítással és -feldolgozással kapcsolatos tevékenységet engedélyezni ezen a 
területen, hogy a telephely teljes egésze több szinten legyen leszigetelve annak érdekében, 
hogy a csapadékvíz semmiképpen se tudjon bejutni a talajba, és ne tudjon eljutni a patakhoz. 
A tanulmányban szerepeinek a jellemzőerr zajos gazdasági tevékenységek. Az engedélyezések 
során a telephely zajkibocsátását és a környezetre gyakorolt hatását szokták vizsgálni. Jó 
lenne, ha a már meglévő zajterhelésekhez képest történne meg ezeknek a tényezőknek a 
vizsgálata. 
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Berényi Mária: Jogilag ezt nehéz megoldani. 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Jászberényi út felől gyalogosan, vagy kerékpárral nagyon 
nehéz átjutni erre a területre. 

Berényi Mária: Elmondja, hogy a Tárna utcai átvezetést a Fővárosi Településszerkezeti 
Tervben áttették a Kozma utca vonalára. Ez a szakasz tudná biztosítani a kapcsolatot a két 
terület között. 

Elnök: A tanulmányban szerepel, hogy a zajterhelési és tervezési területen jellemzően a 
gazdasági terület jellegéből adódóan konfliktus nincs. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a 
Jászberényi úti kertvárosban csak konfliktust okoz a területen működő Vasló Kft. 

Nagyné Horváth Emília: Úgy gondolja, hogy meg kellene találni a módját a gazdasági 
tevékenységek szigorításának. 

Elnök: A Helikopter út és a Keresztúri út összekötésével kapcsolatos felüljáró megépítésével 
nem ért egyet. Kéri ennek újragondolását. 

Berényi Mária: Ezt a javaslatot a dokumentációban le tudják írni, de nem irányozhatnak elő 
olyan javaslatot, amely nem kanform a Budapesti Közlekedésfejlesztési KoncepcióvaL 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
570. számú előterjesztés elfogadásáról. 

44/2016. (XI. 16.) KKB határozat 
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 programjavaslatáról 
(7 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 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 
programjavaslatát az l. melléklet szerint elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Halom utca - Halom köz - Bánya utca - Ászok utca -
Halom utca - Kápolna utca - Körösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi 

építési szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Balla Mariann, Orosz István, Ruhus Zoltán: Prezentáció keretében bemutatják a Budapest 
Főváros X. kerület, Halom utca- Halom köz- Bánya utca- Ászok utca- Halom utca
Kápolna utca- Körösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési szabályzatának 
program javaslatát. 

Dr. Fejér Tibor: Fontosnak tartja, hogy a programjavaslatban az utcanevek pontosan 
legyenek feltüntetve a behatárolhatóság miatt. 

Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy ha a Szolgáltatóházzal kapcsolatos beruházás nem valósul 
meg, vagy nem ilyen módon valósul meg, akkor mennyiben kell módosítani a tervet? 

Balla Mariann: Elmondja, hogy ez az önkormányzati szándéktól fiigg. Építési területen 
bárhollehet zöldfelületet kialakítani, nem kötelező zöldterületi besorolásba tenni. 

Nagyné Horváth Emília: Érdeklődik, hogy a befalazott aluljáró átalakítható-e mélygarázzsá? 

Ruhus Zoltán: Ez nem megoldható. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
572. számú előterjesztés elfogadásáról. 

45/2016. (XI. 16.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület, Halom utca - Halom köz - Bánya utca - Ászok utca -
Halom utca - Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi 
építési szabályzatának programjavaslatáról 
(8 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület, Halom 
utca - Halom köz - Bánya utca - Ászok utca - Halom utca - Kápolna utca - Körösi Csoma 
Sándor út által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslatát az l. 
melléklet szerint elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

(A határozat l. mellékletének szövege mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel.) 

3. napirendi pont: 
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 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 546. 
számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással 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 javaslatról" szóló 546. számú előterjesztést támogatja [46/2016. 
(XI. 16.)]. 

4. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi szám ú névtelen közterület Fricsay utcára 

történő elnevezése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy egy ki nem szabályozott, nem létező utat el lehet-e 
nevezni előre? 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul elmondja, hogy az út az ingatlan-nyilvántartás szerint 
létező közterület A szabályozás arra nem terjed ki, hogy fizikailag kiépítettnek kell-e lennie 
az útnak, vagy arra, hogy milyen burkolattal kell rendelkeznie. A Fővárosi Önkormányzat 
dönthet úgy is, hogy vár az utca elnevezésével, a Kőbányai Önkormányzatnak csak 
javaslattételi joga van. 

Dr. Fejér Tibor: Támogatja, hogy az Opera környékén lévő utcák zenészekről legyenek 
elnevezve, de azt sértőnek találja, hogy id. Fricsay Richárdról és Fricsay Ferencről egy utcát 
neveznek el. Javasolja, hogy mind a két karmesterről nevezzenek el utcát vagy utcarészt. 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy jelenleg nincs a környéken olyan névtelen közterület, 
amelynek az elnevezését tudná javasolni az Önkormányzat. Egy közterületet nem lehet két 
névvel ellátni. Tájékoztatja a Bizottságet arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat is Fricsay utca 
elnevezésre kért javaslatot a Kőbányai ÖnkormányzattóL 

Dr. Fejér Tibor: A volt Északi Járműjavító portájánál egy merőleges utca indul a Kőbányai 
útról, és beletorkollik a most elnevezendő utcába. Véleménye szerint lehetőség bőven lenne 
utcaelnevezésre. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatja a Képviselő urat, hogy az említett közterület nincs 
kiszabályozva. 

Czirják Sándor: Véleménye szerint javasolják a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy vizsgálja 
meg annak a lehetőségét, hogy a környéken hollehet elnevezni közterületet 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 
545. számú előterjesztés támogatásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
"Budapest X. kerület, (38920/4) helyrajzi számú névtelen közterület Fricsay utcára történő 
elnevezéséről" szóló 545. számú előterjesztést támogatja [47/2016. (XI. 16.)]. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2016. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2016. évi özönnövény-mentesítési 
feladatok végrehajtásáról" szóló 542. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2016. évben kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Az előterjesztésben olvasható, hogy a KÖKERT Kőbányai 
Nonprofit Közhasznú Kft. által a 2015. évben végzett faültetések után több helyszínen a fiatal 
fák egy része elszáradt. Az elszáradt fákról növényvédelmi szakértői szakvélemény készült, 
amely megállapította, hogy a fák fertőzöttek voltak. Érdeklődik, hogy elkezdődött-e a 
kártérítési folyamat? 

Dr. Szabó Krisztián: Természetesen a KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. 
megkezdte a garanciális igény érvényesítését az elültetésre került faegyedeket szállító 
vállalkozóval szemben. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "2016. évben kiszáradt, beteg fák 
kivágásáról és pótlásáról" szóló 538. számú előterjesztést megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2016. évi "Tiszta udvar rendes ház", "Tiszta rendezett Kőbányáért" és 

"Virágos Kőbányáért" elismerésekről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a " 2016. évi " Tiszta udvar rendes ház ", 
" Tiszta rendezett Kőbányáért " és " Virágos Kőbányáért " elismerésekről " szóló 541. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

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

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Ajegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o határozatok melléklete 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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