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KŐBÁNYA 

az élóvjros 

Budapest Főváros X kerület Kőbánya i Önkormányzat 
Képviselő -testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. november 22-én a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
(Budapest X., Szent László tér 29. 1. em. 115.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 13.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Gál Judit, Dr. Fejér Tibor, Patay-Papp Judit Vivien, Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagja, 
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 
Hegedűs Károly 
RadványiGábor 
Dr. Éder Gábor 
Szász József 
Mozsár Ágnes 
Dr. Mózer Éva 
Horváthné dr. Tóth Enikő 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Szabados Ottó 
Cserteg Imre 

jegyző 

aljegyző 

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 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Hatósági Főosztály Építésügyi és Környezet
védelmi Osztály vezetője 

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 
jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend 
elfogadásáról. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [37 /2017. (XI. 22.)]: 

1. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 
fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás módosítása (532. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

2. Tájékoztató a 2017. évi „Tiszta udvar, rendes ház", ,,Tiszta, rendezett Kőbányáért" és 
,,Virágos Kőbányáért" elismerésekről (552. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Tájékoztató a 2017. évben a közterületi kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 
(562. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

4. Tájékoztató a 2017. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról (561. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

1. napirendi pont: 
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó 

fejlesztési megállapodás és fizetési megállapodás 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 az 532. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a 
„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó fejlesztési 
megállapodás és fizetési megállapodás módosításáról" szóló 532. számú előterjesztést 
támogatja [38/2017. (Xl. 22.)]. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. 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. 

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz: 

Radványi Gábor: Tájékoztatásul elmondja, hogy múlt héten Veszprémben egy budapesti 
különdíjat vettek át a Kőbányán végzett kerületszépítő tevékenységek okán. 

Elnök: Nagyon örül annak, hogy az átadott díjak több, mint felét az ő körzetében élők nyerték 
el. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül 
lezárja. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a ,,2017. évi „ Tiszta udvar, rendes ház", 
„ Tiszta, rendezett Kőbányáért" és „ Virágos Kőbányáért" elismerésekről" szóló 552. számú 
előterjesztést megtárgyalta. 

3. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. évben a közterületi 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: Kéri, hogy jelezzék a fűkaszálást végzők felé, hogy fokozottan 
ügyeljenek a fák kérgének az épségére. Véleménye szerint a „facebook" közösségi oldalon 
jobban eljut a lakossághoz az információ, ezért javasolja, hogy az előterjesztés 1. mellékletét 
képező fakivágási és pótlási nyilvántartás kerüljön feltöltésre oda is. 

Czirják Sándor: Érdeklődik, hogy csak a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
munkatársai végzik-e a kerületben a fűkaszálást? 

Hegedűs Károly: Nem. A területtől függ, hogy kinek kell elvégeznie a fűkaszálást. 

Czirják Sándor: Fontosnak tartja, hogy a pótlás a kiszáradt, kivágott fa környezetében 
történjen meg. Véleménye szerint a nyári időszakban hetente legalább egyszer vagy kétszer 
kellene öntözni az újonnan telepített fákat annak érdekében, hogy megmaradjanak. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „201 7. évben a közterületi kiszáradt, beteg 
fák kivágásáról és pótlásáról" szóló 562. számú előterjesztést megtárgyalta. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Érdeklődik, hogy készült-e statisztika arról, hogy a felszólított közintézmények 
milyen arányban fizették be a bírságot? 

Dr. Szabó Krisztián: Az intézmények és a jogi személyek is bírságolhatók, sőt a bírság 
összege is magasabb, mint a magánszemélyek esetében, ezért sokkal nagyobb a fizetési 
hajlandóság körükben. A bírságbevételekről most nem tud pontos információs adni az 
előterjesztésben szereplő információn felül. 

Dr. Mózer Éva: Elmondja, hogy jellemzően 100%-osan befizetik az intézmények és a jogi 
személyek a bírságot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal 
nélkül lezárja. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „2017. évi özönnövény-mentesítési 
feladatok végrehajtásáról" szóló 561 . számú előterjesztést megtárgyalta. 

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

Agócs Zsolt 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~: 
Jegyzo 

K. m. f. 

Dr. Fejér Tibor 
bizottsági tag 

4 



A jegyzőkönyv 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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