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BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. október 19-én a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X. , 
Szent László tér 29. I. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontj a: 14 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagjai~

2016 OK l 2 6 
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem 

képviselő tagj ai. :It-Je;; 5iP9 :r/ ;á~~ P< ~ 
Távolmaradását előre jelezte: Távolmaradás oka. l" : 
Gazdag Ferenc, a Bizottság képviselő tagja hivatalos elfoglaltság 
Patay-Papp Judit, a Bizottság képviselő tagja munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly aljegyző 

Radványi Gábor alpolgármester 
Dr. Éder Gábor a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
Horváthné dr. Tóth Enikő a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 
Hegedűs Viktória a Főépítészi Osztály képviseletében 
Fodor János a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

Meghívottak: 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 

Dr. Nagy Jolán 
Dr. Szabados Ottó 
Dr. Gyetvai Tibor 
Varga Miklós a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ 

Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári 
Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője 

Konkoly János 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 8 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyvetTasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [38/2016. (X. 19.)]: 

l. A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága tájékoztatója 
Kőbánya közlekedési helyzetéről (520. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (525. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése (502. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. Tájékoztató az "Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap" országos rendezvény 
Kőbányán megtartott programjairól (526. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő -
Speciális Mentők- Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. II. negyedéves 
tevékenységéről (510. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

6. Beszámoló a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő -
Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. III. negyedéves 
tevékenységéről (521. szám ú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

7. Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. III. negyedévi munkájáról (509. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

l. napirendi pont: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága tájékoztatója 

Kőbánya köztekedési helyzetéről 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: A Kőér utca-Gergely utca sarkán sok baleset szekott történni. 
Érdeklődik, hogy előjelző tábla elhelyezhető-e? 

Tóth Balázs: Az előterjesztés tíz olyan helyet is megjelöl, amelyek baleseti gócpontok. A 
MagJódi út- Újhegyi út kereszteződésben körforgalom vagy lámpás kereszteződés kiépítése 
indokolt, de a körforgalom kiépítését helyhiány miatt elutasították. Érdeklődik, hogy ki 
vizsgálja ezeket a csomópontokat? 

Elnök: Jelzi, hogy a Gitár utca - MagJódi út sarkán lévő vállalkozás kerítésétől nem lehet 
belátni a villamossínekre. Kéri, hogy a rendőrség tegyen ez ügyben valamit. 
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Dr. Gyetvai Tibor: Elmondja, hogy közlekedésszakmai szempontból, valamint a 
bekövetkezett balesetek alapján vizsgálják azt, hogy melyek a frekventált pontok. A 
kerületben a legfrekventáltabb pont a MagJódi út - Újhegyi út kereszteződése. Nem tud 
választ adni arra, hogy ki állapította meg azt, hogy itt nem lehet körforgalmat kiépíteni. 
Véleménye szerint ezen a területen fényvisszaverő prizmákat kellene az aszfaltha építeni, 
amelyek felhívják a figyelmet a veszélyes kereszteződésre. Beszámol arról, hogy 
folyamatosan vizsgálják, hogy milyen közlekedési rend- vagy milyen közlekedési 
szabálymódosítások lehetségesek. A kihelyezett reklámtáblákkal kapcsolatban nem tudja, 
hogy lehet-e birtokvédelmi eljárást indítani. Maga a kerítés a magánterület határa, ezért a 
tulajdonost lehet felszólítani a problémával kapcsolatban. 

Radványi Gábor: Az elmúlt időszakban a felmerült igényeknek megfelelően három 
körforgalom került kiépítésre a kerületben. Minden esetben a Budapesti Közlekedési Központ 
forgalomtechnikai jóváhagyását meg kell kérni. Elmondja, hogy vannak olyan útszakaszok a 
kerületben, amelyek korábban nem okoztak akkora problémát, mint jelenleg, de igyekeznek 
ezeket a problémákat megoldani. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Budapesti Rendőr-főkapitányság X 
kerületi Rendőrkapitánysága tájékoztatója Kőbánya köz/ekedési helyzetéről" szóló 520. 
számú előterjesztést megtárgyalta. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Jelzi, hogy a szabálysértési intézkedéseknél jó lett volna, ha a beszámoló 
kitér arra, hogy ezek milyen jellegű szabálysértések voltak. Hiányolja az anyagból az előző 
időszakkal való összehasonlítást. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Fodor János: Jellemzően a közterületi szeszesital-fogyasztás, a köztisztasági szabálysértés és 
a koldulás volt, amelyek miatt szabálysértési intézkedések születtek. Az összehasonlítást a 
Képviselő-testület ülésén, szóban fogja megtenni. 

Gregus György: Az előterjesztésben olvasható, hogy tervbe van véve a hat munkaállomás 
tizenkettőre való növelése, de a kamerák számának a növeléséről nem talált semmilyen 
információt. 

Fodor János: Valóban nem tartalmaz az előterjesztés ezzel kapcsolatban információt, hiszen 
ebben az évben egy közbeszerzési eljárás kapcsán a Képviselő-testületet szerződést kötött a 
nyertes céggel. A közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztésben szerepelt, hogy a négyéves 
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szerződési időtartam alatt a jelenleg üzemelő l 00 darab karnera számát 130 darabra növeli a 
kivitelező cég, valamint 20%-ban vállalja azok áthelyezését. 

Nagyné Horváth Emília: Érdeklődik, hogy van-e mód arra, hogy az ismert illegális 
szemétlerakó-helyekhez kamerát helyezzenek el? 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy tervbe van-e véve mobilkamerák vagy rejtett kamerák 
beszerzése az illegális szemétlerakások számának a visszaszorítása érdekében? 

Radványi Gábor: Elmondja, hogy a munkaállomásokon 1-1 személy 18-19 kamerát figyel 8 
órán keresztül folyamatosan. Ez automatára van állítva, tehát ha valamit észrevesznek, akkor 
utána van lehetőség a nagyításra. A kamerák számának a növelésével a humánerőforrást is 
növelniük kell. 

Czirják Sándor: Fontos momentum, hogy az archiválási időt ki lehet tolni öt nap helyett 
nyolc napra. Az informatikai eszközök ára nagymértékben csökkent, ezért véleménye szerint 
érdemes lenne nagyméretű adattárolókat beszerezni. Egyetért azzal, hogy be kellene szerezni 
15-20 darab mobilkamerát az illegális hulladéklerakások számának a visszaszorítása 
érdekében. 

Elnök: Elmondja, hogy lehetőség lenne vadkamerák elhelyezésére is, mivel ezek mozgásra 
reagálnak. Úgy tudja, hogy ezek beszerzése már folyamatban van. 

Radványi Gábor: Beszámol arról, hogy a Kőbányai Közterület-felügyelet a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel közösen végzett vadkamerás megfigyelést, amely 
során 12 óra alatt 25 esetet regisztráltak. 

Fodor János: Elmondja, hogy szükségesnek látják mobilkamerák működtetését, ezért 
ezeknek a beszerzése folyamatban van. A vadkamerát városi területen nem tudják használni, 
hiszen mozgásérzékelővel működik, ezért minden inputra reagál. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Térfigyelő rendszer működésének 
gyakorlati tapasztalatairól " szóló 525. számú előterjesztést megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy megvizsgálták-e, hogy hol lehetne még közzétenni a 
pályázatot? 
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Hegedűs Viktória: A Főépítészi Osztály is úgy látja, hogy idén sokkal kevesebb pályázat 
érkezett, mint az előző évben, ezért szívesen látnak minden ötletet, hogy hol lehetne még 
közzétenni. Beszámol arról, hogy azokat az ügyfeleket, akik év közben érkeznek hozzájuk és 
kiderül, hogy helyi védett épületben laknak, tájékoztatni szokták erről a lehetőségrőL A 
társasházi közös képviselők által ebben az évben még több közös képviselőnek küldték el a 
pályázati kiírást. Véleménye szerint érdemes lenne még a tavaszi közgyűlések előtt 

meghirdetni a pályázatot, hiszen így a közös képviselők fel tudnának készülni időben. 

Czirják Sándor: Úgy gondolja, hogy elsősorban a közös képviselők hozzáállásával van 
probléma. Ha előbb kerül meghirdetésre a pályázat, akkor a tavaszi közgyűlésen dönteni 
tudnának a társasházak a pályázaton való részvételről, hiszen ezt követően még árajánlatot, 
tervet, valamint szakértői véleményt kell készíteniük. Bízik benne, hogy ez a pályázat egyre 
sikeresebb lesz a jövőben. 

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

39/2016. (X. 19) KKB határozat 
a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékeléséről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a védett építészeti értékek 
megőrzésének támogatásáról szóló 132/2016. (IV. 21.) KÖKT határozattal ki írt pályázaton 

a) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az ll 07 Budapest, 
Szállás utca ll/C szám alatti társasház bejárati kapujának felújítási munkáira bruttó 
500 OOO forint, 

b) a Piramis 2000 Bt. közös képviselő által benyújtott pályázat alapján az ll O l Budapest, 
Csilla utca 3. szám alatti társasház lábazatfelújítási munkáira bruttó l 200 OOO forint, 

c) a Down Alapítvány által benyújtott pályázat alapján az ll 03 Budapest, Márga u. 28. 
szám alatti épület tetőfelújítási munkáira bruttó 2 500 OOO forint 

támogatást nyújt. 
2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék a nyertes pályázók 
támogatási szerződéseinek megkötésérőL 
Határidő: 2016. december 31. 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes Nap" országos rendezvény 

Kőbányán megtartott programjairól 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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 az "Európai Mobilitási Hét- Autómentes 
Nap" országos rendezvény Kőbányán megtartott programjairól" szóló 526. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 
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5. napirendi pont: 
Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő
Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. II. negyedéves 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Köszönti Varga Miklóst, akit 2016. szeptember 25-én a tagság 
megválasztott a Wolf polgárőrség elnökének. Kéri, hogy mutatkozzon be, és a Bizottság tegye 
fel kérdéseit részére. 

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Varga Miklós: Röviden bemutatkozik. Elmondja, hogy tizenöt éve polgárőr és Orosz Tibor 
helyettese. 2016. szeptember 25-én tartottak egy közgyűlést, amelyen egyhangúlag őt 
választották meg a Polgárőrség új elnökének. Ú gy érzi, hogy kiváló a kapcsolata minden 
vezetővel, és próbálja jogszerűen végezni a feladatait. Beszámol arról, hogy Orosz Tibor most 
is segíti a munkájukat, naponta egyeztetnek. Az Országos Polgárőr Szövetség, valamint a 
Budapesti Polgárőr Szövetség is mindenben támogatja a munkájukat, kiváló a kapcsolat 
közöttük A jövőben különválik a polgárőrség, valamint az önkéntes tűzoltóság, de ez egy 
hosszú folyamat lesz. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy Orosz Tibor teljesen elhagyta-e a Polgárőrség bázisát, vagy 
ott szokott-e tartózkodni? Kérdezi, hogy tételes tárgyi eszközlista készült-e? 

Varga Miklós: Orosz Tibor tartózkodási helye nem változott. Elmondja, hogy a könyvelő 
elkészített egy tételes leltárt azokról az eszközökről, amelyek a korábbi számlák alapján 
fellelhetők. A leltározást elkezdték, de lehet, hogy szakértőre lesz szükségük ahhoz, hogy ez 
tételesen kimutatható legyen. 

Tóth Balázs: Javasolja, hogy mindenképpen kérjék ki szakértő segítségét ezzel kapcsolatban. 
Érdeklődik, hogy Orosz Tibor életvitelszerű tartózkodása megszűnt-e a Polgárőrség 
telephel y én? 

Varga Miklós: Nem történt ebben változás. 

Gregus György: Érdeklődik, hogy szakmailag mi indokolta egy nagyképernyős monitor 
beszerzését? 

Varga Miklós: Beszámol arról, hogy ez a nagyképernyős monitor a társalgóban van 
elhelyezve, ahol a napi szintű feladatellátás folyik . 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 51 O. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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40/2016. (X. 19.) KKB határozat 
a X. kerület - Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. II. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(6 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. II. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

6. napirendi pont: 
Beszámoló a X. kerület- Kőbányai "Wolf' Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő

Speciális Mentők- Polgári Védelmi- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. III. negyedéves 
tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Rendkívül szórakoztató és részletes volt a tájékoztató. Lehet, hogy 
elkerülte a figyelmét, de nem talált pénzügyi összesítést a beszámolóban. 

Varga Miklós: Valóban sokat változott a kollégák hozzáállása, sokkal motiváltabbak. 
Beszámol arról, hogy az egyik gépjárműjük teljesen leamortizálódott, ezért egy gépjárművel 
tudnak csak szalgálatot ellátni. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványtól ígéretet k<:~.pott 
arra, hogy amint lehetséges, a korábban visszavett Suzuki gépjárművet visszakapja a 
Polgárőrség. A pénzügyi összesítőt lehet elfelejtette csatolni, elnézést kér érte. 

Czirják Sándor: Nagyon tetszik neki, hogy a beszámolóban napi bontásban olvashatnak 
arról, hogy adott napokon milyen feladatokat látott el a Polgárőrség. Megakadt a szeme egy 
80 OOO forintos üzemanyagszámlán, de úgy gondolja, hogy biztos van rá valamilyen 
magyarázat. 

Varga Miklós: Ez a számla akkor készült, amikor a Polgárőrség összes autóját egyidejűleg 
tankolták meg. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 521. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 

41/2016. (X. 19.) KKB határozat 
a X. kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális 
Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. III. negyedéves 
tevékenységéről szóló beszámolóról 
(7 igen szavazattal, l tartózkodással) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a X. kerület - Kőbányai "WOLF" 
Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő - Speciális Mentők - Polgári Védelmi - Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2016. Ill. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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7. napirendi pont: 
Beszámoló az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. III. negyedévi munkájáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését az 509. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

42/2016. (X. 19.) KKB határozat 
az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. III. negyedévi munkájáról szóló beszámolóról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Alfa Polgárőr Egyesület 2016. III. 
negyedévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, 
megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 
15.00 órakor bezárja. 
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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 névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÖ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

J el eniéti ív 

2016. október 19. 14.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülésérőL 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Gazdag Fe rene 

Patay-Papp Judit Vivien 

Tóth Balázs 

Czirják Sándor 

Gregus György 

Nagyné Horváth Emília 

Vincze Sándor 

Tanácskozási joggal: (aláírás) 
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