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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
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JEGYZŐKÖNYV 

Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bu apest X., 1 
Szent László tér 29. L em. 15.) megtartott ülésén. ~ - -- -=- - ·-
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Az ülés kezdetének időpontj a: 14 óra c--.nL.O !20c~k~é le>t <[Q-d · , l 
A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
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Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagja, 
Czirják Sándor, Gregus György, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

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

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 
betegség 

Nagyné Horváth Emília, a Bizottság nem képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Szüts Korinna 
Mozsár Ágnes 
Dr. Korpai Anita 
Fodor János 
Horváthné dr. Tóth Enikő 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Éder Gábor 
Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Szász József 
Váradi Eszter 
Móré Tünde 
Dr. Gyetvai Tibor 
Körösi Csaba 

jegyző 

aljegyző 

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

jegyzői titkárságvezető 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály részéről 
a Főépítészi Osztály részéről 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
az Alfa Polgárőr Egyesület vezetője 

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. 
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Elnök: 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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [4/2017. (II. 22.)]: 

l. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (108. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A 2017. évben tervezett kerületszépítő akciók (70. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. IV. negyedévi munkájáról (55. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. IV negyedéves 
tevékenységéről (56. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lejárt határidejű 
végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági határozatairól (74. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

l. napirendi pont: 
A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelet szabályozási tartalma nem ismeretlen a Bizottság előtt, 
hiszen korábban a Képviselő-testület normatív határozatban már szabályozott partnerségi 
egyeztetési eljárást. Az elmúlt félévben jelentősen átalakult a településképre vonatkozó 
szabályozás, és ez teszi szükségessé, hogy új szabály kerüljön elfogadásra a partnerségi 
egyeztetés folyamatára is. A leglényegesebb változás az, hogy a rendelet tágí~a a partneri 
együttműködés kereteit. A teljes lakosságra nézve intézményesít kötelező partneri egyeztetési 
cselekményeket. Bizonyos értelemben azonban szűkítette is a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) tavaly év végén elfogadott módosítása az önkormányzat 
szabályozási területét, mivel nagyon sok mindent, amit eddig saját partnerségi szabályaink 
között szerepeltetünk, azt most a Kormányrendelet szabályozza. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Elnök: Érdeklődik, hogy ennek a rendeletnek a területi hatálya meddig terjed ki? Rákosmente 
Önkormányzata egy olyan fejlesztést tervez elindítani, amelyről nem értesítette az érintett 
kőbányai lakosokat. Érdeklődik, hogy Rákosmente Önkormányzatának értesítenie kell-e a 
beruházásban érintett kőbányai lakosokat? 

Dr. Szabó Krisztián: Alapvetően a kerületi szabályozás hatóköre továbbra is a kerület 
illetékességi területére terjed ki, tehát Rákosmente Önkormányzatának nem kell értesítenie a 
kőbányai lakókat a beruházásróL Beszámol továbbá arról, hogy a Kerületi Építési 
Szabályzatok elfogadási rendje az eddigiekhez képest nem változik. 

Radványi Gábor: Az előterjesztésben olvasható, hogy az új szabályozás - bár az erre 
vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szabályozás ellentmondásos, illetve nem felel meg az 
Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak, Budapest 
Főváros Kormányhivatala állami főépítésze véleményére is figyelemmel- rendeleti formában 
határozza meg a partnerségi egyeztetéssei kapcsolatos jogosultságokat, szakmai és 
koordinációs feladatokat. Kéri Jegyző urat, hogy adjon erről rövid tájékoztatást. 

Dr. Szabó Krisztián: A településképi törvény nem határozza meg azt, hogy a partnerségi 
egyeztetés szabályozása milyen módon történjék, a Kormányrendelet pedig tesz egy olyan 
feladatkör meghatározást, hogy az Önkormányzat rendelet útj án szabályazza azt. A 
szabályozás módja azért alkotmányellenes, mert az Alaptörvény és a jogalkotásról szóló 
törvény szerint önkormányzati rendelet vagy eredeti jogalkotói hatáskörben, olyan 
tárgykörben hozható, amelyre magasabb szintű szabályozás nem terjed ki, vagy törvény 
felhatalmazása alapján. Ez esetben egyik sem érvényesül. Törvényi felhatalmazás nincs és a 
településképi törvény és a Kormányrendelet részletesen szabályazza a partnerségi egyeztetést, 
tehát az Alaptörvény szerint nem lehetne rendeletet alkotni. Viszont mivel a Kormányrendelet 
megemlíti, hogy önkormányzati rendelet szól ezekről a kérdésekről, ezért szükséges a rendelet 
megalkotása. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
l 08. szám ú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a 
"Partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról" szóló l 08. számú előterjesztést minősített többség hiányában nem 
támogatja [5/2017. (II. 22.)]. 

2. napirendi pont: 
A 2017. évben tervezett kerületszépítő akciók 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

3 



A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a korábbi egyeztetések során nem merült-e fel a csapadékvíz
gyűjtés valamilyen formában való támogatása? Tudomása szerint más önkormányzatok 
támogatják a csapadékvízgyűjtő-konténerek elhelyezését is. 

Elnök: Saját tapasztalata alapján elmondja, hogy a csapadékvíz gyűjtésére nagyon nagy 
konténerek kellenek, amelyeket a kiskertekben nem tudnak elhelyezni a lakók. 

Gál Judit: Nagyné Horváth Emília kérése alapján javasolja, hogy a "Madarak és Fák Napja" 
akció keretében ne csak képzőművészeti, hanem művészeti pályázatot is hirdessenek annak 
érdekében, hogy irodalmi alkotásokkal is tudjanak pályázni a gyerekek. A madárbarát 
tanösvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy a Felsőrákosi-réteken lévő tanösvényen hiányzik 
két tábla, amelyet pótolni kellene. 

Dr. Szabó Krisztián: Ajavaslatokat a programok szervezése során figyelembe fogják venni, 
az egyes akciók részletes programja nem képezi részét a határozattervezetnek 

Szóbeli módosító javaslat: 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy a határozattervezet l. pont j) alpontjában a 
"növényosztási" szöveg kerüljön törlésre. 

(70/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 70. 
számú előterjesztés támogatásáról a 70/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "2017. 
évben tervezett kerületszépítő akciók" szóló 70. számú előterjesztést a 70/1. módosító javaslat 
figyelembevételével támogatja [6/2017. (II. 22.)]. 

3. napirendi pont: 
Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. IV. negyedévi munkájáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 55. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

7/2017. (II. 22.) KKB határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. IV. negyedévi munkájáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. IV. 
negyedévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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4. napirendi pont: 
Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. IV negyedéves 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy nagy átalakulás várható a polgárőrségek területén. 
Az Óhegy Polgárőr Egyesület megmarad, és több tag integrálódik az Egyesülethez. 
Érdeklődik, hogy megszűnik-e az Alfa Polgárőr Egyesület, vagy önálló szervezetként 
működik-e tovább? 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Kőrösi Csaba: Elmondja, hogy az Alfa Polgárőr Egyesület nem szeretne megszűnni, az aktív 
tagok továbbra is Kőbányán szeretnének tevékenykedni. Ha az a döntés születik, hogy 
Kőbányán egy polgárőr egyesület működjék, akkor integrálódnak, de semmiképpen sem 
szeretnék az Egyesületet felszámolni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését az 56. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

8/2017. (II. 22.) KKB határozat 
a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. IV negyedéves 
tevékenységéről 

(5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. kerület - Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2016. IV negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lejárt határidejű 

végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági határozatairól 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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 a "Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő bizottsági 
határozatairól" szóló 7 4. számú előterjesztést megtárgyalta. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
14.30 órakor bezárja. 

K.m.f. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

v' meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v' jelenléti ív 

v' 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 

2017. február 22. 14.00 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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