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KŐBÁNYA 

a2élóvjros 

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. december 13-án 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: 14.00 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Gazdag Ferenc, 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. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
RadványiGábor 
Dr. Pap Sándor 
Dr. Éder Gábor 
Mozsár Ágnes 
Horváthné dr. Tóth Enikő 

Meghívottak: 
Dr. Ács Viktória 
Dr. Nagy Jolán 
Keszte Róbert 
Schmidt Barna 
Herter Gusztáv 
Pintér Ferenc 

jegyző 

alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében 

jegyzői titkárságvezető 

a Jegyzői Főosztály részéről 
a Continental Kft. részéről 
a Continental Kft. részéről 
a Hungaropharma Zrt. részéről 
a KASIB 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 10 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. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az 
alábbiak szerint fogadja el napirendjét [39 /2017. (XII. 13.)]: 

1. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma tagjának kijelölése (614. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. A Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca - Tarkarét 
utca - Jászberényi út - Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzatának programjavaslata ( 604. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. A Kőbánya Komposztálási Program - 2018" elnevezésű pályázat kiírása (603. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
munkaterve (620. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2018. évi munkaterve (623. számú 

6. 

7. 

előterjesztés) 

Előterjesztő: 

Tájékoztató az 
előterjesztés) 

Előterjesztő: 

Tájékoztató a 
előterjesztés) 

Előterjesztő: 

európai 

2017. 

uniós és egyéb 

Agócs Zsolt önkormányzati 
bizottsági elnök 

képviselő, 

pályázatok aktuális állásáról (602. számú 

Radványi Gábor alpolgármester 

évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról (587. számú 

Radványi Gábor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma tagjának kijelölése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 614. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 
,,Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma tagjának kijelöléséről" szóló 614. 
számú előterjesztést támogatja [40/2017. (XII. 13.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca -
Tarkarét utca - Jászberényi út - Bogáncsvirág utca 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: 

Pintér Ferenc: A KASIB Kft. részéről prezentáció keretében bemutatja a „Budapest Főváros X 
kerület, Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca - Tarkarét utca - Jászberényi út -
Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslatát. 

Keszte Róbert: Tájékoztatásul elmondja, hogy több mint 8000 munkavállalóból 1600 fő 
dolgozik Budapesten. Ebből 300 fő kőbányai lakos. A 2016. évben elnyerték az Év beruházója 
díjat. Úgy tudja, hogy az előző ülésen problémaként mertült fel a vállalat által kibocsátott zaj. 
Ezzel kapcsolatban azt a vállalást tudja tenni, hogy az újonnan megvalósuló beruházások 
esetében az épületen belül helyezik el a zajkibocsátó eszközöket. Ha ez nem valósítható meg, 
akkor zajvédő burkolattal fogják ellátni azokat. Jelzi, hogy az újonnan megépülő épületen 
zöld tetőt kívánnak kialakítani a zöldfelület növelése érdekében. 

Patay-Papp Judit Vivien: Érdeklődik, hogy ha a Bizottság az „A" verziót fogadja el, akkor is 
meg tudja-e a Continental Kft. valósítani a beruházást? 

Keszte Róbert: Mindenre van technikai megoldás. Ha ezen a területen nem tudják 
megvalósítani a fejlesztéseket, akkor mérlegelni fogják a lehetőségeiket. 

Nagyné Horváth Emília: A lakóépületek felé a zöldsáv kialakítása, valamint a zöld falfelület 
befuttatása kellően biztosítaná a zajvédelmet, valamint a légszennyezettség csökkentését. 
Véleménye szerint valamilyen jogi garancia kellene arra, hogy ha a Continental Kft. eladja ezt 
a területet, akkor a következő tulajdonos ne tudja ennél jobban beépíteni. 

Keszte Róbert: Jelzi, hogy vállalják a zöldsáv kialakítását, de azt nem tudja, hogy a meglévő 
falfelületek befuttathatók-e zölddel. Ennek utána fog nézni. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy mi a különbség az „A" és a „8" verzió között? 

Pintér Ferenc: A „8" verzióban a lakóépületekhez közel eső kisebb telekre az 50% mellé 
plusz 5% kedvezményt kap, viszont ezzel egyidejűleg a másik telek beépíthetősége a felére 
csökken. 

Dr. Szabó Krisztián: A kerületi építési szabályzat rendeletben kerül rögzítésre, amely egy 
nagyon szigorú jogi garanciát jelent. Ha a Bizottság elfogadja a programjavaslatot, akkor ezt 
követően sor kerül a szabályzat részletes összeállítására. Ebben a fázisban az 
Önkormányzat és a fejlesztő a II. típusú településrendezési szerződést tudja megkötni. 
Tehát azok a vállalások, amelyeket ügyvezető úr megfogalmazott, illetve azok, amelyek a 
szabályozási terv tartalmával kapcsolatban felmerülnek a beruházó kötelezettségeként, 
ebben a szerződésben kerülnek rögzítésre. Ezek olyan közjogi kötelezettségek, amelyek 
kikényszeríthetők, tehát amelyekre az Önkormányzatnak vannak jogi eszközei. Ezek 100%
os garanciát jelentenek. 

Gazdag Ferenc: Érdeklődik, hogy a parkolóban elhelyezhető-e egy elektromos-töltő, 
amelyet esetleg nyilvánosan lehetne használni? 

Keszte Róbert: Ennek jelenleg jogi akadálya van, mivel nem kereskedhetnek árammal, de az 
engedélyek beszerzése folyamatban van. 

Tóth Balázs: Érdeklődik, hogy a hulladékválogató helyzetét befolyásolja-e valamilyen 
szinten a mostani döntés? 
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Mozsár Ágnes: Nem befolyásolja, mivel a hulladékválogatóra már kiadott engedélyek 
vannak 

Elnök: A fejlesztésnek köszönhetően 700 fővel nő a vállalat létszáma. Így több mint 2000 fő 
közlekedését kell biztosítaniuk. Érdeklődik, hogy hogyan tudják biztosítani a biztonságos 
közlekedést részükre? A Kertvároson keresztül közlekedők folyamatosan szemetelnek a 
játszótér és a buszmegálló között, szeretné, ha erre valamilyen megoldást találnának. 

Keszte Róbert: Dolgoznak azon, hogy legyen közvetlen járat Keresztúr központjából a cégig. 
Jelzi, hogy szívesen tesznek ki a játszótér és a buszmegálló közötti szakaszon figyelemfelhívó 
táblákat, valamint szemetesládákat. 

Dr. Pap Sándor: A vállalásokat a későbbiekben egy településrendezési szerződésben fogják 
rögzíteni. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Radványi Gábor előterjesztő szóbeli módosító javaslata: Javasolja, hogy a 
határozattervezet az alábbiak szerint módosuljon: 
,,A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület, 
Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca - Tarkarét utca - Jászberényi út -
Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési szabályzata programjavaslatának 
(,,A"] JL változatát az 1. melléklet szerint elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja." 

(604/ 1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 604. 
számú előterjesztés elfogadásáról a 604/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

41/2017. (XII. 13.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület, Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca -
Tarkarét utca - Jászberényi út - Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi 
építési szabályzatának program javaslatáról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület, 
Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca - Tarkarét utca - Jászberényi út -
Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési szabályzata program javaslatának „8" 
változatát az 1. melléklet szerint elfogadja, és továbbtervezésre alkalmasnak tartja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

3. napirendi pont: 
A Kőbánya Komposztálási Program - 2018" elnevezésű pályázat kiírása 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 603. számú 
előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 
„Kőbánya Komposztálási Program - 2018" elnevezésű pályázat kiírásáról" szóló 603. számú 
előterjesztést támogatja (42/2017. (XII. 13.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. évi munkaterve 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

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

A napirendi ponttal kapcsolatban felszólal: 

Nagyné Horváth Emília: Javasolja, hogy a munkaterv február 22-ei napirendi pontjai közé 
kerüljön felvételre 20. napirendi pontként az „X-túra megvalósításának előkészítése". 

(620/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: Nincs információja erről a kezdeményezésről. Milyen feladatokban 
érinti a Képviselő-testület munkáját? 

Nagyné Horváth Emília: Véleménye szerint az információs hátteret és az engedélyek 
beszerzését az Önkormányzatnak kellene finanszírozni. Visszavonja a 

Elnök: Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot a Bizottság munkatervébe vegyék fel. 

Nagyné Horváth Emília: Visszavonja a 620/1. módosító javaslatot. 

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

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal a 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi 
munkatervéről" szóló 620. számú előterjesztést támogatja [43/2017. (XII. 13.)]. 

5. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2018. évi munkaterve 
Előterjesztő: Agócs Zsolt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök 

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

Szóbeli módosító javaslat: 

Nagyné Horváth Emília: Javasolja, hogy a munkaterv február 21-ei napirendi pontjai közé 
kerüljön felvételre 6. tervezett napirendi pontként az „X-túra megvalósításának 
előkészítése". 

Indokolás: A megtervezett túra útvonalának ellenőrzése szükséges a tulajdonviszonyok 
szempontjából. (623/1. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 623/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 623. 
számú előterjesztés elfogadásáról a 623/1. módosító javaslat figyelembevételével. 
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44/2017. (XII. 13.) KKB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2018. évi munkatervéről 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 
2018. évi munkatervét. 
2. Ez a határozat 2018. január l-jén lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. 

1. melléklet a 44/2017. (XII. 13.) KKB határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkaterve 

Január 24. 

1. A Budapest X. kerület, Tündérfürt utca - Eszterlánc utca - Ezüstfa utca - Tarkarét utca 
- Jászberényi út - Bogáncsvirág utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 

2. A Budapest X. kerület, Üllői út - Ceglédi út - Bihari utca - vasút által határolt terület 
kerületi építési szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

3. A Budapest X. kerület, 80-as jelű 

szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő : 

vasútvonal menti területek kerületi építési 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős : a Főépítészi Osztály vezetője 

Február 21. 

1. A Budapest X. kerület, Kerepesi út - MÁV körvasút pálya - Méhes utca - Rákos ptak 
árapasztó meder - Ladányi utca - Keresztúri út által határolt terület kerületi építési 
szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 
a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 

2. A Budapest X. kerület, 
programjavaslata 
Előterjesztő: 

Mázsa tér és környéke kerületi építési szabályzatának 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

3. A Budapest X. kerület, Népliget kerületi építési szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

4. Újabb természetvédelmi területek kijelölése és a védettség folyamatának elindítása 
Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a bizottsági elnöke 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Hatósági Főosztály vezetője 
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S. Tájékoztató a Kerületfejlesztési 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: 

és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 

a jegyző 
Szakmai felelős: 

6. Az X-túra megvalósításának előkészítése 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Március 21. 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 

1. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2017. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős : a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője 

2. A Budapest X. kerület, Fehér út - Gyakorló utca - Keresztúri út - MÁV vasútvonal által 
határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

3. A Budapest 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 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

Április 18. 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatának 
programjavaslata 
Előterjesztő: 

Szakmai felelős: 

Május 23. 

a szakterületért felelős alpolgármester 
a Főépítészi Osztály vezetője 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Június 20. 

1. Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

2. Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Júliusi tanácskozási szünet 
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Augusztus 29. 

1. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: 

Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 

a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

Szeptember 19. 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Október 17. 

1. Tájékoztató az „Európai Mobilitási 
Kőbányán megtartott programjairól 
Előterjesztő: 

Hét - Autómentes Nap" országos rendezvény 

a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

November 21. 

1. Tájékoztató a „Tiszta udvar, rendes ház", ,,Tiszta, rendezett Kőbányáért" és „Virágos 
Kőbányáért" akciókról 
Előterjesztő: a polgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője 

3. Tájékoztató a közterületi kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

4. Tájékoztató a 2018. évi özönnövény-mentesítési feladatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Hatósági Főosztály vezetője 

December 12. 

1. Tájékoztató a 2018. évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. évi munkaterve 
Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 
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6. napirendi pont: 
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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 az „Európai uniós és egyéb pályázatok 
aktuális állásáról" szóló 602. számú előterjesztést megtárgyalta. 

7. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2017. évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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 „2017. évi kerületszépítési akciók 
végrehajtásáról" szóló 587. számú előterjesztést megtárgyalta. 

Elnök: Köszöni mindenkinek, aki ebben az évben segítette a Bizottság munkáját. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszöni a megjelentek munkáját, megállapítja, 
hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. A Bizottság ülését 15.45 órakor 
bezárja. 

Agócs Zsolt 
izottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

!. 
·'· ... 

<' 

./ 

·+ ~ ~=-,-~ ______.~~ 

Dr. Fejér Tibor 
bizottsági tag 
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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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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

2017. december 13. 14.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság üléséről. 

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: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

Kovács Róbert 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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0 , '?_~ 1;:,k 

-~-t ____ w _~ -------~JRU9fL.-_________ ___ ___ __ _ 
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----~ ------ ,/~/· ____________________________ _ 



Meghívottak: 

Dr. Ács Viktória 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

2017. december 13. 14.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság üléséről. 
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