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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 13-án megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I.
em. 115.).
Az ülés kezdetének időpontja: 9.05 óra
A jelenléti ív szerint jelen vannak:

D. Kovács Róbert Antal polgármester,
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek,
Agócs Zsolt, Dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Mácsik András, Marksteinné Molnár Julianna, dr.
Mátrai Gábor, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István.
Távolmaradását előre jelezte

Távolmaradás oka

Bányai Tibor Péter
Somlyódy Csaba
Patay-Papp Judit Vivien
egy képviselői hely betöltetlen

betegség
hivatalos elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság
lemondás

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Szabó Krisztián jegyző
Hegedűs Károly aljegyző
Jegyzői Főosztály

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Főépítészi Osztály
Humánszolgáltatási Főosztály

dr. Szüts Korinna
Korányiné Csősz Anna
Rappi Gabriella
Móré Tünde
Horváthné Tóth Enikő

Meghívottak:
Jegyzői Főosztály

Robert Bosch Kft.

dr. Szabados Ottó
dr. Nagy Ildikó
Tárai Gábor
Gyurka Szilárd

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A szavazógépbe történő bejelentkezés

alapján megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 13 Jő megjelent. Bejelenti, hogy a
jegyzőkönyvet Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
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Elnök: A Képviselő-testület 13 fővel határozatképes.
Elnök: Elmondja, hogy a napirendi pontok különös eljárási rend keretében kerültek a
Képviselő-testület elé. A tervezett napirendi pontok egyikét, a szerződést, még az előző
napon is egyeztették, ugyanakkor szerették volna minél hamarabb tárgyalni, hogy a
beruházás megkezdődhessen.

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [342/2018. (IX.13.)]:
1. A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca
és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával
kapcsolatban kötendő te lepülésrendezési szerződés (461. számú előterj esztés)
Előterjesztő:
Weeber Tibor alpolgármester
Szünet
2. A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca
és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzata (462. számú
előterjesztés)

Előterjesztő:

dr. Szabó Krisztián jegyző

1. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca
és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával
kapcsolatban kötendő településrendezési szerződés
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester

Elnök: Üdvözli Tárai Gábor urat, a Robert Bosch Kft. alelnökét és Gyurka Szilárdot, a
Gyömrői úti beruházás projektvezetőjét. Sokan már ismerik a projektet, hiszen az
előkészítése már évekkel ezelőtt megkezdődött. Megköszöni mindenkinek a munkáját, aki
ebben közreműködött.

Bejelenti, hogy Tárai Gábor prezentáció keretében mutatja be a Basch Campus 2-es projektet.
(A Képviselő-testület megtekinti a prezentációt.)
Dr. Mátrai Gábor: A gyalogos felüljáró mellett
átalakítása hogyan fog megtörténni?

magasfeszültségű

kábelek futnak. Azok

Tárai Gábor: Ez egy tervezői, illetve hatósági kérdés. Látta az első terveket, ott szerepel
ezeknek a részbeni földkábeles kiváltása, de a végső válaszig megvárná, amíg a tervezők és
a hatóság egyeztetnek. Ez egy olyan r ész, amiről még településképi vonatkozásban is
szükséges a kollégáival egyeztetni.
Tóth Balázs: A tervek nagyon tetszetősek és jó látni, hogy Kőbánya gazdagodni fog. A II.
ütemben tervezik az irodaházak felépítését. Úgy tűnik neki a rajzokból, hogy eléggé szűkös
lesz ott a hely. Nem gondolkoznak-e azon, hogy valahogy ezt a területet még szellőssebbé
tegyék? Nyilván az I. ütem sok mindent meg fog szabni, esetleg a II. ütemben még valami
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korrigálás elképzelhető? A prezentációban említett zöldtetők hozzájárulnak ahhoz, hogy a
környezet élhetőbb legyen, de számára még mindig túlzsúfoltnak tűnik.

Tárai Gábor: Részben igaza van Képviselő úrnak, részben nincs. Már az 1. ütemben is
irodaház fog felépülni, körülbelül azok 60%-a. Készült egy koncepció, ami
tartalmazza az 1. és II. ütemet. Ez a teljes Campus 2. koncepciója, később lett kettévágva 1. és
II. ütemre. A beépítettség 25%, tehát valóban eléggé felsőhatáros a terület beépítettsége
jelen pillanatban. Az 1. fázisban biztosan nem lesz zsúfolt, a II. fázis építési tervei még
nincsenek készen. Egy koncepcióterv létezik, de a koncepciók pontosan arra vannak,
véleménye szerint, hogy azokat az élet tapasztalatai alapján megfelelő kritikával kezeljék.
jelentős mértékű

Dr. Pap Sándor: A településrendezési szerződés az elmondott üdvös közlekedés- és
forgalomtechnikai fejlesztéseken kívül tartalmaz még pozitívumokat a Képviselő - testületre
nézve. A Robert Bosch vállalja, hogy öt éven keresztül évente 250 OOO euróval hozzájárul a
kerület fejlesztési forrásaihoz. Ez öt év alatt 1 250 OOO euró lesz, ami többletforrás a kerület
fejlesztési büdzséjében. Vállalja, hogy egyszeri 118 millió forinttal hozzájárul az ingatlanok
rendezése kapcsán a megfelelő terek, viszonyok kialakításához. Szükséges lesz kisebb,
nagyobb ingatlanrészek cseréje, lakóépületek kiürítése, bontása. Ahogy a projekt halad
előre a tesztpályához, illetve a II. ütem megvalósításához szükséges lesz olyan, a munkahelyi
övezetbe beragadt lakóépületek ürítésére és bontására is, amelyekre a forrást a Robert
Bosch fogja biztosítani. Ezeknek városrendezési és élhetőségi szempontból is egyre kevésbé
van már helye ebben a tömbben. Kőbánya néhány évtizeddel ezelőtt a porcelángyár, illetve
a téglagyár területe volt, ipari kerület, amit az előző rendszerben mesterségesen erőltetve
fölfejlesztettek. Véleménye szerint abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a szemük
láttára változik át Kőbánya a Richter, a Robert Bosch, az Egis, a Ceva-Phylaxia kerületévé.
Egy magas hozzáadott értékű, nagyon magas minőségű ipari kerületté kezd transzformálódni. Elmondja, hogy ez a projekt számára különösen kedves azért, mert Kőbánya sorsát
sok szempontból az fogja meghatározni, hogy a „rozsdaövezeteket", régi gyárterületeket,
amelyek beragadtak a régi időkből, azokat hogyan tudják rehabilitálni. A jelenlegi esetben
egynek a bontása már meg is történt, a helyén egy 21. századi modern beruházás következik
majd. Megemlít még egy aspektust, amelynek a jelentősége talán még nem látható át teljes
egészében, de bízik abban, hogy 5-10 év múlva úgy emlékeznek majd rá, mint a
településrendezési szerződés egyik legfontosabb pontjára. Ma, ha egy kerület ipari sorsra
predesztinált, komoly ipari hagyományokkal rendelkezik és a vezetése szétnéz a
fejlesztések világában, akkor újra és újra szembe fog jönni egy szakkifejezés, az „ipar 4.0".
Ez egy összetett folyamat, aminek a definiálására most nem vállalkozik, de elmondja, hogy
a lényege egy erős digitalizációval, erős informatikai háttérrel a termelési folyamat
egyszerűsítése és gyorsítása. E folyamatnak a legfontosabb pionírja a Robert Bosch. Vállalta
a településrendezési szerződésben a Cég, hogy segít a kerületnek az ipar 4.0 fellegvárává
válni. Ez két markáns vonulaton jelenik meg. Az egyik az, hogy aktívan közreműködik abban,
hogy egy ipar 4.0-ás párbeszéd kialakuljon a Bosch, a kerület és a kerületben működő cégek
között. Ez jelenti például azt, hogy akinek a profilja lehetővé teszi, az meg tudja kapni azokat
az információkat, hogy föl tudjon készülni egy autó beszállítói státuszba való bekerülésre. Ez
a kőbányai cégeknek nemcsak egy vonzó tulajdonságuk lesz, hanem segíteni fog abban, hogy
a munkahelyeiket megtartsák, esetleg gyarapítsák. A tevékenységüket minél nagyobb
hozzáadott értékű tevékenység irányába elvigyék. A másik fele, ami egyfajta
szándéknyilatkozatban nyilvánul meg, az, hogy a közös együttműködés eredményeként, a
kormányzat segítségét közösen kérve, megpróbálnak majd kialakítani egy olyan 4.0-ás
központot, ami Magyarországon, de tudomása szerint Közép-Európában sincs. Egyrészt ezt
a folyamatot kutatja, vizsgálja, előre viszi, másrészt, ipari csodák palotájaként, kinyitja a
közönség felé, segít megértetni azt a laikusokkal is. Azt gondolja, hogy ez Kőbányának
városarculati szempontból is egy fontos előrelépés lehet és segíteni fog abban, hogy a
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kerület ipari jellege és egyéb jellegei egymással összebéküljenek. Úgy véli, hogy egy jó
településrendezési szerződést tudtak a Képviselő-testület elé terjeszteni, ami Kőbányának
rövid és hosszú távon is hasznos. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Varga István: Azokkal a cégekkel, amelyek jelenleg azon a területen, a Vaspálya utca,
Vasgyár utca, Gyömrői úti részen helyezkednek el mi lesz? Hova kerülnek?
Elnök: Maradnak a helyükön.
Dr. Pap Sándor: Nem zavarja őket a fejlesztés.
Varga István: Pedig nagyon örült volna, ha eltűnt volna az a betonkeverő rész. Bízott ebben.
Elnök: Egy ilyen fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a teljes térség fejlesztése más irányba
haladjon. Nem túlzás azt állítani, hogy ez egy kőbányai kis szilícium völgy. Az egyik
zászlóshajó a Basch a Gyömrői út, Sibrik úti területen, a másik pedig a Vaspálya utcán a
Richter. Azt gondolja, hogy a Richter kutatóközpontját méltán sorolható ide. A kettő között
pedig látható a törekvés az ipar átalakulására. Egy családi vállalkozásból nőtte ki magát az
üvegipar területén a Rákosy Glass, amely cég szintén kutatásfejlesztéssel, új technológiával,
jelentős innovációval hozzájárul ahhoz, hogy a térség átalakuljon. Hozzáteszi, hogy a
hagyományos kisipari tevékenység, mint például a Tokaji Képkeret, ami itt működik 60-70
éve, biztos, hogy szeretne is itt maradni és biztos helye is van itt.
További hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról.
Elnök: A szavazatszámláló gép meghibásodása okán a szavazás az SZMSZ 63. §-ában
foglaltak értelmében kézfelemeléssel történik. A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése alapján
a szavazatok összeszámlálását a jegyző végzi. (A Képviselő-testület kézfelemeléssel szavaz a
határozattervezet elfogadásáról.)

343/2018. (IX. 13.) KÖKT határozat
a Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya
utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzatának
elfogadásával kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről
(13 igen, egyhangú szavazattal)
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Basch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca
által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban a Robert
Basch Kft.-vel kötendő településrendezési szerződést az l. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
településrendezési szerződést aláírja.
Határidő:
2018. szeptember 14.
Feladatkörében érintett:
a Főépítész Osztály vezetője
A határozat 1. melléklete mindenben

megegyező

az

előterjesztésben szereplővel.

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
Elnök: Az SZMSZ 22. § (1) bekezdés 16. pontja alapján 15 perces szünetet rendel el az
elfogadott településrendezési szerződés ünnepélyes aláírásának idejére.
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Szünet

Elnök: A Képviselő-testület 13 fővel határozatképes.

2. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya
utca és Vasgyár utca által határolt terület kerületi építési szabályzata
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző
Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze.
Dr. Szabó Krisztián: Szorosan kapcsolódik a most következő rendeletalkotás az imént
megtárgyalt napirendi ponthoz. A településrendezési szerződés keletkeztette azt a
feltételrendszert, amivel most a Képviselő-testület megalkotja azt a szabályozási tervet,
amivel a Basch számára, a tulajdonában lévő ingatlanon lehetővé válik a fejlesztés
megvalósulása, a településrendezési szerződés teljesedésbe tud menni. Az Alpolgármester
úr által elmondott számos előny, ami az Önkormányzat részéről kikötésre került, tud majd
érvényesülni. A rendelettervezet a magasabb szintű jogszabályok keretei között határozza
meg azokat a beépítési paramétereket, amelyek mentén a fejlesztés elvégezhető.
Természetesen a tervezés folyamán mindazon követelmények, amelyek a zöldterületnek a
megfelelő mértékű biztosítására, a beépítés sűrűségére, illetve az építménymagasságra
vonatkoznak, azok egy komplex tervezés eredményei. Amennyiben a Képviselő-testület
elfogadja, ez a rendelet alkalmas lesz arra, hogy a területnek ezt a magasszínvonalú
beépítését megfelelő minőségi követelmények mellett biztosítsa.
Dr. Fejér Tibor: Úgy érzi, hogy az Önkormányzatnak van még egy pluszfeladata ezzel a
területtel kapcsolatban. Több mint 100 éve itt többezer ember dolgozott, az életük munkája
fűződik ehhez a területhez. Úgy érzi, hogy nekik valami módon emléket kellene állítani. Volt
ott egy röntgenkészülék gyár, kismotor és gépgyár stb. Nagyon sajnálja, hogy azt az ipari
műemlékjellegű kis víztornyot is úgy bombázták le, mintha csirkeól lett volna. Véleménye
szerint a Képviselő-testületnek kötelessége lenne az itt ipari munkát végzett embereknek
méltó emléket állítani. Próbálta már az utcanévnél is a Basch magyar megfelelőjét odatenni.
Jendrassik Kálmán nem volt kisebb mérnök, mint Robert Basch. Lehet büszkének lenni az
elődökre, de itt most nem a nagyapákat kell tisztelni, akik már a föld alatt vannak, hanem az
ő teremtményüket, a munkájukat.
Elnök: Képviselő úr rendre megfogalmazza az ilyen irányú javaslatait. Van, amikor tudnak
is pozitívan lépni. Főépítész asszony szívügyének tekinti minden ipari műemlék védelmét.
Nem véletlen, hogy az Északi Járműjavító területén a kezdeményezésükre vált 11 épület
országos védettségűvé. Az épített értékek mellett arra is figyelni kell, amit dr. Fejér Tibor
említett, a nagy elődöknek emléket állítani. Erre viszonylag szegényes eszköztárat
alkalmaztak, leginkább emléktáblát állítottak. Példaként említi a Mádi utcai, Füzér utcai
táblákat. Utal arra, hogy sokszor fölmerült már az utcák elnevezésének vagy közterületi
szobrok állításának kérdése. Véleménye szerint akkor tudnának jól emléket állítani, ha
interaktív foglalkoztató tereket is keletkeztetnének, ahol úgy ápolja a következő generáció
az elődök örökségét, hogy közben maga is teremt, alkot, gondolkodik.
Tóth Balázs: Az előterjesztés 2. mellékletének 2. pontjában a gazdasági, jellemzően
raktározást termelést szolgáló területek című táblázat 4. sorában szereplő 90%-ra kérdez
rá, hogy miért tér el ennyire a többitől? Kéri Jegyző urat, hogy világítson rá, milyen
jogszabály alapján ennyi a megengedett beépítettség mértéke?
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Dr. Szabó Krisztián: A Képviselő úr által említett övezet a parkolóház építésére szolgál.
Azért van különlegesen magas beépítési lehetőség, mert az építési törvény lehetőséget ad
bizonyos esetekben a kormányrendeletben meghatározott általános előírásoktól való
eltérésre. Az állami főépítész folytatja le azt az eljárást, a rendelettervezet egyeztetési
eljárásával összefüggésben, hogy az OTÉK-től eltérni milyen esetben lehetséges.
Önmagában a kiemelt beruházási jelleg erre nincs hatással. Az annyiban hat ki a tervezési
folyamatra, hogy gyorsított tárgyalásos eljárásban történik a rendelettervezet előkészítése.
Egy ilyen mértékű beépítéssel, amely ilyen mérvű közlekedési fejlesztéssel és egy
parkolóház építésével jár, biztosítható a terület megfelelő ellátottsága. Az, hogy a parkolás
nem alulhasznosított telekingatlanokon és nem a közterületekre kiszorulva valósul meg,
mindenképpen egy előny a beruházónak a normális üzemeltetéshez is, de az
Önkormányzatnak is, az ingatlan és a közterület kialakításával összefüggő céljai
tekintetében.
Elnök: Nyilván üdvözlendő, hogy egy ilyen beruházáshoz egy parkolóház is épül. Így történt
ez az első ütemnél is.
Dr. Szabó Krisztián: A Bosch által épített parkolóház nem az egyetlen ilyen
magasparkolóházas beépítésű terület lesz, hiszen meg fog épülni az a parkolóház is, amit a
MÁV kiszolgálására, P+ R funkcióval, az új gyalogoshíd megépítésével összefüggésben tervez
megépíteni az állam. Ezen a területen tehát nemcsak a beruházó magánfejlesztésében,
hanem várhatóan a közterületen is és közhasználatra is megvalósul egy minőségi, megfelelő
befogadóképességgel rendelkező parkolás, ami sok helyen hiányzik most a városban.
Elnök: Ez egy augusztus 30-ai kormánydöntés, amelynek az előkészítési határideje 2021.
Bízik abban, hogy belátható időn belül erre is sor fog kerülni. További hozzászólásra nem
jelentkezik senki, indítja a szavazást a rendelettervezetről.
Rendeletalkotás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú
szavazattal az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület,
Gyömrői út, Újhegyi út, Robert Bosch utca, Vaspálya utca és Vasgyár utca által határolt
terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja.
Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja.
A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.58 óra.
~

-e,.\ K. m. f.

~d,1;_
D. Kovács Ró~e
elnök

é.4

~

Antal
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

(elektronikus adathordozón)

,/

meghívó,

,/

jelenléti ív

,/

ülésről

o

Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek
az SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés
jegyzőkönyvének részét képezik.

o

írásban benyújtott módosító javaslat

o

jegyző

o

interpelláció

o

titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv

o

felszólalási jegy

készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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