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Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. március 22-én a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., 
Szent László tér 29. l. em. 15.) megtartott ülésén. 
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Az ülés kezdetének időpontj a: 14 óra t :} 1 ... ' l ~ ~ · ' ! :._. 

t--lkt-ató-sz-án, ~/5Qt;q/~-pd~~;~ ....... 
A jelenléti ív alapján jelen vannak: 

2017 APR 0 7. Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő ta ·a, aJ., 
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vi . r;-a-·Bizötts~~--nérpi: d .. 
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Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Patay-Papp Judit Vivien, a Bizottság képviselő tagja betegség 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
Radványi Gábor 
Dr. Éder Gábor 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
FodorJános 
Horváthné dr. Tóth Enikő 
Belkó Judit 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Csurgó Szabolcs 
Dr. Szabados Ottó 
Szász József 
Cserteg Imre 

Borsai-Kármán Kitti 

jegyző 

aljegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 
a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály vezetője 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály részéről 

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. 
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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 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [9/2017. (III. 22.)]: 

l. A Budapest X. kerület, Sárosi utca- Vasgyár utca- Vaspálya utca- Noszlopy utca által 
határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(181. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/20 ll. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása (183. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

3. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (149. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2017. évi 
Intézkedési Terv (152. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Tájékoztató a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2016. évi 
zárszámadásáról (161. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről (182. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Tájékoztató a MÁV-telep Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerüléséről (172. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

l. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Sárosi utca- Vasgyár utca- Vaspálya utca- Noszlopy utca által 

határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 181. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
X. kerület, Sárosi utca- Vasgyár utca- Vaspálya utca- Noszlopy utca által határolt terület 
kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 181. 
számú előterjesztést támogatja [10/2017. (III. 22.)]. 
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2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 183. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 183. 
számú előterjesztést támogatja [11/2017. (III. 22.)]. 

3. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tekintettel arra, hogy Kőbánya városképében meghatározó szerepet 
játszanak a fővárosi védettségű épületek is, indokolt ezek felújítására is kiterjeszteni a 
pályázni jogosultak körét a Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap forrásából biztosított, a 
védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázatban. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Czirják Sándor: A pályázathoz csatolni kell a Fővárosi Önkormányzat pozitív szakmai 
véleményét a tervezett beavatkozás megfelelőségérőL Érdeklődik, hogy az engedélyeztetés 
milyen gyorsan tud megvalósulni? Nem fogja-e ez lassítani a pályázat benyújtásának 
menetét? 

Mozsár Ágnes: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázati felhívás egyeztetésre került a 
Fővárosi Önkormányzat illetékes osztályával, ezért reméli, nem okoz gondot a szakmai 
vélemények beszerzése. 

Dr. Szabó Krisztián: Elmondja, hogy a pályázat benyújtásának a határideje 2017. szeptember 
l-je, ezért bízik abban, hogy minden pályázó be tudja szerezni a Fővárosi Önkormányzat 
pozitív szakmai véleményét. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 
149. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Védett 
építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírásról" szóló 149. számú 
előterjesztést támogatja [12/2017. (III. 22.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtása és a 2017. évi 

Intézkedési Terv 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Az előterjesztéssel kapcsolatban a következő kérdésekre szeretne 
választ kapni: 

Több olyan pont szerepel a mellékletekben, amelyeknél nincs összeg meghatározva. 
Érdeklődik, hogy miért? 
A határozat l. melléklet 1.6 pontjában szerepel, hogy a szállápor mennyiségének 
csökkentése érdekében a burkolt utak arányát növelte az Önkormányzat a kerületben. 
V él eménye szerint itt fel kellene tüntetni a faültetésekkel való szállópor-csökkentést 
IS. 

A határozat l. melléklet 2.1. pontjában az illegális hulladéklerakók felszámolása 
szerepel. Jelzi, hogy már több alkalommal javaslatot tett arra, hogy ezeken a helyeken 
alkalmazzon az Önkormányzat mobilkamerákat. 
A határozat l. melléklet 2.6. és 2.7. pontjai a kerületben végzett Komposztáló 
Programra, valamint a zöldhulladék-gyűjtőzsákok beszerzésére fordított összegeket 
tartalmazza. V él eménye szerint ezek az összegek aránytalanok, a Komposztálási 
Programra többet kellene fordítani. 
A határozat l. melléklet 13.3. pontjában az "SI" területtel kapcsolatos tervekről 
részletesebb tájékoztatást kér. 
A határozat 2. melléklet 1.4. pontja a levegőminőség folyamatos nyomon követését 
tartalmazza. Érdeklődik, hogy ezek az adatok az Önkormányzat honlapján nyomon 
követhetők -e? 
A határozat 2. melléklet 5.3. pontjában szerepel, hogy az Önkormányzat 
együttműködik a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel az általuk szerkesztett 
kerületi településgeológiai-környezetföldtani térképsorozat készítése során. 
Érdeklődik, hogy a térkép mikor kerül fel az Önkormányzat honlapjára, vagy hogyan 
lehet hozzájutni? 
A határozat 2. melléklet 6.5. pontjában a Felső-rákosi rétek környezetvédelmi 
hasznosítására vonatkozó programot véleménye szerint részletesebben ki kellene 
fejteni. 
A határozat 2. melléklet 8.4. pontja kapcsán érdeklődik, hogy a Kis-Pongrác telepen ki 
finanszírozta az 58 fa pótlását? 

Dr. Szabó Krisztián: Az intézkedési tervben költségvetési forrást igénylő feladatok esetében 
a pénzügyi forrás a 2017. évi önkormányzati költségvetésben- a feladatok végrehajtásáért 
felelős költségvetésében - rendelkezésre áll. Mind az intézkedési terv, mind a beszámoló 
tartalmaz olyan feladatokat is, amelyek nem igényelnek pénzügyi ráfordítást, vagy azokra 
nincs külön forrás elkülönítve, ezért nem kerültek szerepeltetésre. Az illegális 
hulladéklerakással kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzat rendelkezik különböző 
mobileszközökkel, és rendszeresen alkalmazza is azokat. Elmondja, hogy a kerület nagysága 
miatt semmilyen karnera nem fogja megakadályozni az illegális hulladéklerakást, mivel a 
közterület-felügyelők nem tudnak mindenhol jelen lenni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 
Környezetvédelmi Program nem hivatott felülvizsgálni azt, hogy a zöldhulladék-gyűjtőzsákok 
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beszerzéséremennyi pénzt fordít az Önkormányzat. Ez az összeg a meglévő igények alapján 
került megállapításra. Beszámol arról, hogy a levegőminőség mérése elsődlegesen nem 
önkormányzati feladat, ezt a feladatot az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi. A 
2016. évben rögzített adatok a www.levegominoseg.hu oldalon érhetők el. A Kis-Pongrác 
telepen a fák pótlását a telepítő végezte el, garanciális kötelezettségéből fakadóan. A Felső
rákosi rétekkel kapcsolatban elmondja, hogy az elsődleges programok között a patak menti 
kerékpárút előkészítése, valamint a környezetvédelmi és környezetszépítési célkitűzések 
szerepe ln ek. 

Cserteg Imre: Beszámol arról, hogy 2014-ben a Geofizikai Intézet által készült egy vizsgálat, 
amelynek az összegző adatait, valamint egy diasort az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátottak. Ezt vezetői egyeztetést követően közzé tudják tenni. Elmondja, hogy készültek 
olyan jellegű fedvények, térképszelvények, amelyeket elektronikus formában igényelni 
fognak az Intézettől, amelyek a tervek szerint az Önkormányzat térinformatikai rendszerével 
összekapcsolásra kerülnek. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 152. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a 
"Környezetvédelmi Program 2016. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról és a 2017. évi 
Intézkedési Tervről" szóló 152. számú előterjesztést támogatja [13/2017. (III. 22.)]. 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2016. évi 

zárszámadásáról 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Véleménye szerint a beszámoló nagyon részletes és szerteágazó, 
ezért köszöni a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkáját. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Rákosmenti Mezei Őrszol gálatot 
Fenntartó Társulás 2016. évi zárszámadásáról" szóló 161. számú előterjesztést megtárgyalta. 

6. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 182. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 
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14/2017. (lll. 22.) KKB határozat 
a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbányai Közterület-felügyelet 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a MÁV-telep Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerüléséről 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Radványi Gábor: Javasolja, hogy ha van rá lehetőség, akkor a Képviselő-testület is tárgyalja 
meg ezt az előterjesztést annak érdekében, hogy a MÁV -telepen élők fel tudják tenni 
kérdéseiket. 

Dr. Szabó Krisztián: Természetesen van rá lehetőség, a délután folyamán elkészítik az 
előterjesztést a Képviselő-testület részére, és elérhetővé teszik a szerveren. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy minden lakó személyre szóló tájékoztatást kapott az ügyét érintő kérdésekben 
az ÖnkormányzattóL 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a jövőre vonatkozóan milyen tervei vannak az 
Önkormányzatnak a MÁV-teleppel kapcsolatban? 

Radványi Gábor: Az Önkormányzat célja az, hogy a felmerülő problémákat megoldja. 
Ennek érdekében a közműveket egy út alá kell helyezni, a telekkialakítást meg kell oldani. A 
lakók legfontosabb kérdése az, hogy mikor lesz részükre megvásárolható az általuk bérelt 
ingatlan. Ennek érdekében a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében elkülönített egy 
nagyobb összeget a szakértői díj megfizetésére. 

Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint szerencsésebb lenne egy külön lakossági fórumot tartani 
a MÁV -telepen élők részére. 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a telepen már több lakossági fórumot 1s tartott az 
Önkormányzat. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "MÁV-telep Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonába kerüléséről" sz ó/ó 172. számú előterjesztést megtárgyal ta. 
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Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
14.40 órakor bezárja. 

Agócs Zsolt 
izottsági elnök bizottsági tag 
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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 

8 



BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÓ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

J elentéti ív 

2017 WI~ r cA"-~ .;...2· 1Jt «) ' k K "l ~ 'l t' . ' K" tv 'd l . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ora or megtartott eru eh eJ esz es1 es om y eze e e m1 
Bizottság üléséről . 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Gazdag Ferenc 

Patay-Papp Judit Vivien 

Tóth Balázs 

Czirják Sándor 

Gregus György 
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