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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. december 12-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 időpontja: 14.05 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:

Agócs Zsolt bizottsági elnök,
dr. Fejér Tibor Zoltán, Gál Judit, Tóth Balázs, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai,
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem
tagjai.
Távolmaradását előre jelezte:

Távolmaradás oka:

Patay-Papp Judit Vivien, a Bizottság képviselő tagja

hivatalos elfoglaltság

képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Hegedűs

Károly
RadványiGábor
Mozsár Ágnes
Dr. Szabados Ottó
Horváthné Dr. Tóth Enikő
Almádi Krisztina Éva
Szolnoki Ferencné

aljegyző

alpolgármester
a Főépítészi Osztály vezetője
a Jegyzői Főosztály képviseletében
a Humánszolgáltatási Főosztály képviseletében
a Humánszolgáltatási Bizottság nem képviselő bizottsági
tagja
a Városüzemeltetési Osztály képviseletében

Meghívottak:

Móré Tünde

a Főépítészi 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 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a napirend
elfogadásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak

szerint fogadja el napirendjét [73/2018. (XII. 12.)]:
1. A Budapest Főváros X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak
árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (647. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
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2. A Budapest Főváros X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca,
Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása (648. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
dr. Szabó Krisztián jegyző
3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testületének 2019. évi
munkaterve (621. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
D. Kovács Róbert Antal polgármester
4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. évi munkaterve (626. számú
előterjeszt és)
Előterjesztő:
Agócs Zsolt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök
5. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és két új
kuratóriumi tag kijelölése (649. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester
6. A

„Kőbányai

Komposztálási Program - 2019"

elnevezésű

pályázat kiírása (614. számú

előterjesztés)

Előterjesztő:

Radványi Gábor alpolgármester

7. Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról (615. számú
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

előterjesztés)

8. Tájékoztató a 2018. évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról (641. számú előterjesztés)
Előterjesztő:
Radványi Gábor alpolgármester

1. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak
árapasztó medre, Ladányi utca és Keresztúri út 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.
Mozsár Ágnes: Kifejti, hogy már többször volt a Bizottság előtt az ügy, ez már az utolsó szakasz.
Reményét fejezi ki, hogy jóváhagyja a Képviselő-testület a következő napi ülésén ezt a tervet.
Magánkezdeményezésre és magánfinanszírozásban indult ez a terv, amelynek lényege, hogy a
Kerepesi út sarkán egy területnek nagyobb építési lehetősége lesz azzal, hogy kiváltásra kerül az
árapasztó területe, és ide kerülhet egy szervíz és egy irodarész. Az összes többi elemében szinte
változatlan a régi tervhez képest az előterjesztés. Nem a kerület finanszírozta ezt a rendezési
tervet, az előhívója egy magánbefektető volt. Lezajlott normál menetben a teljes eljárás, nem volt
semmi különös észrevétel közben, az Állami Főépítész is megadta a végleges hozzájárulását. Az
önkormányzati telek tekintetében volt OTÉK felmentés, de ehhez is hozzájárult az Állami
Főépítész. Ami extra van a tervben, az az M2-es metró összeköttetéséhez kapcsolódik. A tervezők
ezen a területen is szeretnének egy nagy lehajtót, ami a Szentmihályi út átemelését jelenti a
kerületbe, annak bekötését a Halas utcába.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 647.
számú előterjesztés támogatásáról.
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest
Főváros X. kerület, Kerepesi út, MÁV körvasútpálya, Méhes utca, Rákos-patak árapasztó medre,
Ladányi utca és Keresztúri út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 647. számú előterjesztést támogatja [74/2018.
(XII. 12.)].

2. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca,
Kápolna utca és a Kőrösi Csoma Sándor út 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.

Tóth Balázs: A Kőrösi Csoma úton a tízemeletes házak hátoldalán a térképen bejelölték, hogy
parkoló csak a földrajzi szint alatt lehet. Kérdezi, hogy oda is tervezték a parkoló építést, vagy csak
a lehetőséget akarják megadni?
Mozsár Ágnes: Ez egy rendezési terv, a jövő lehetőségét adja meg. Magát a kivitelezést sosem
tartalmazza a rendezési terv, csak lehetőséget. Erre azonban már rá tud épülni egy konkrét
fejlesztés.
Czirják Sándor: Úgy látja, hogy pontos a terv. Megerősíti a Főépítész asszony által mondottakat, a
rendezési terv valóban csak egy keretet határoz meg a befektető számára. Ha lesz egy olyan
érdekcsoport, aki parkolót akarna létesíteni, akkor ebből tudja csak megtenni. Jól érti, hogy a
tízemeletes házaknál az építmény magassága változatlan formában marad?
Mozsár Ágnes: Igen.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 648.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest
Főváros X. kerület, Halom utca, Halom köz, Bánya utca, Ászok utca, Halom utca, Kápolna utca és a
Kőrösi Csoma Sándor út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról" szóló 648. számú előterjesztést támogatja [75/2018. (XII. 12.)].

3. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi
munkaterve
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 621. számú előterjesztés
támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről"
szóló 621. számú előterjesztést támogatja [76/2018. CXII. 12.)].
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4. napirendi pont:
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2019. évi munkaterve
Előterjesztő: Agócs Zsolt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Czirják Sándor: Két gépelési hibára hívja fel a figyelmet az előterjesztésben.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 626.
számú előterjesztés elfogadásáról.
77 /2018. (XII. 12.) KKB határozat
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. évi munkatervéről
(9 igen, egyhangú szavazattal)
1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a 2019.
évi munkatervét.
2. Ez a határozat 2019. január l-jén lép hatályba, és 2020. január l-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 77/2018. (XII. 12.) KKB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. évi munkaterve
Január 16.
Nincs

előre

tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február 20.
1. A Budapest Főváros X. kerület, Kőér utca, Dér utca, Szlávy utca és Óhegy utca által határolt
terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője
2. A Budapest Főváros X. kerület, Gyömrői út, kerülethatár, Ferihegyi repülőtérre vezető út által
határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
szóló 22/2008. (V. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője
3. A Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat Kerületi építési szabályzatának
programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője
4. Tájékoztató a
végrehajtásáról
Előterjesztő:

Szakmai

felelős:

Kerületfejlesztési

és

Környezetvédelmi
a jegyző
a Jegyzői

Bizottság

határozatainak

Főosztály vezetője
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Március 20.
1. Beszámoló a

Kőbányai

Előterjesztő:

Szakmai

felelős:

Közterület-felügyelet 208. évi tevékenységéről
a jegyző
a Kőbányai Közterület-felügyelet főosztályvezetője

2. A Budapest Főváros X. kerület, Újköztemető és környéke kerületi építési szabályzatának
programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
a Főépítészi Osztály vezetője
Szakmai felelős:
3. A Ceglédi út, Hizlaló tér, Gém utca, Zágrábi utca, Somfa köz által határolt terület kerületi építési
szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
a Főépítészi Osztály vezetője
Szakmai felelős:

Április 17.
1.

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

2.

A Budapest Főváros X. kerület, Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca, Bányató utca által
határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője

Május 15.
Nincs

előre

tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Június 26.
1. A Budapest Főváros X. kerület Akna utca, Gránátos utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma
utca, Meténg utca, Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és Maglódi út által
határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője
2. Beszámoló a

Kőbánya

Előterjesztő:

Szakmai
3.

felelős:

Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
a szakterületért felelős alpolgármester
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Beszámoló a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Július tanácskozási szünet

s

Augusztus 28.
1.

Tájékoztató a
végrehajtásáról

Kerületfejlesztési

Előterjesztő:

Szakmai felelős:

és

Környezetvédelmi
a jegyző
a Jegyzői

Bizottság

határozatainak

Főosztály vezetője

Szeptember tanácskozási szünet

A Képviselő-testület alakuló ülése és a bizottságok megválasztása

November 20.
1. Tájékoztató a „Tiszta udvar, rendes ház", ,,Tiszta, rendezett Kőbányáért" és „Virágos
Kőbányáért" akciókról
a polgármester
Előterjesztő:
a Jegyzői Főosztály vezetője
Szakmai felelős:
2.

Tájékoztató az „Európai Mobilitási Hét - Autómentes Nap" országos rendezvény
megtartott programjairól
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Jegyzői Főosztály vezetője

Kőbányán

3. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Főépítészi Osztály vezetője
4. Tájékoztató a közterületi kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról
Előterjesztő:
a jegyző
Szakmai felelős:
a Jegyzői Főosztály vezetője

December 18.
1.

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

2.

Tájékoztató a 2019. évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról
Előterjesztő:
a szakterületért felelős alpolgármester
Szakmai felelős:
a Jegyzői Főosztály vezetője

3.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2020. évi munkaterve
Előterjesztő:
önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke
Szakmai felelős:
a Jegyzői Főosztály vezetője
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5. napirendi pont:
A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és két új
kuratóriumi tag kijelölése
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, aki:lek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.

A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést tesz:
Radványi Gábor: Jelzi, hogy módosítani szeretné az előterjesztést. Tóth Béla, a kuratórium elnöke
megkereste, hogy a múltban működési problémák merültek fel a kuratóriummal kapcsolatban.
Demeter úr kórházba került, Matkó úrhoz pedig ki kellett egyszer vinni Dunakeszire az ülést, mert
nem tudott volna megjelenni. Évente 4-5 alkalommal szoktak összegyűlni, ezért Tóth Béla
kezdeményezte, hogy az S főt 7 főre emeljék, így könnyebben biztosítható a határozatképesség. A
frakcióülésen megbeszélték a témát, és úgy döntöttek, hogy azt, aki egészségügyileg alkalmatlan
rá, továbbá már nem a kerületben lakik, szeretnék aktív kőbányai múlttal és lakcímmel rendelkező
kuratóriumi tag5al pótolni. A frakció álláspontja az, hogy a kuratórium létszáma maradjon öt fő, és
a két beteg ember pótlásáról gondoskodjanak. A kuratórium javasolt új tagjai Bürszem Györgyné
és Almádi Krisztina Éva.
Az előterjesztő szóbeli módosító javaslata: az elhangzottak alapján az előterjesztés 1.
mellékletében s:?:ereplő határozattervezet szövege az alábbiak szerint módosuljon:
„1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya
Közbiztonságáé::t Közalapítvány alapító okiratának 6. 11. pontja alapján Matkó Ottó és Demeter
Gyula tagokat visszahívja a Közalapítvány kuratóriumából."
Indoklás: A viss::o:ahívásra javasolt két tag egészségügyi állapotára való tekintettel.
(649/1. módosító javaslat)
Hegedűs Károly: Annyiban változna a határozattervezet, hogy a kuratórium tagjainak száma
továbbra is öt fő maradna, és az 1. pontban a két kuratóriumi tag visszahívásáról döntene a
Képviselő-testület. A két új tag a 2. pontban változatlanul Bürszem Györgyné és Almádi Krisztina
Éva.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 649.
számú előterjes::o:tés támogatásáról a 649 /1. módosító javaslat figyelembevételével.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett „A
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és két új kuratóriumi tag
kijelöléséről" szóló 649. számú előterjesztést a 649 /1. módosító javaslat figyelembevételével
támogatja [78/2018. (XII. 12.)].

6. napirendi pont:
A „Kőbányai Komposztálási Program - 2019" elnevezésű pályázat kiírása
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az

előterjesztéssel

kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze.

Nagyné Horváth Emília: Örült az előterjesztésnek, mert nagyon jól összeállított anyagnak tartja.
Javasol egy szemléletformáló kiegészítést, hogy a lakosság jobban megismerje a komposzt értékét.
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A következő mondatot kéri betenni az előterjesztés 2. mellékletében szereplő felhívásba: ,,A
komposzttal nagymértékben javítható a termőtalaj minősége." Hívják fel arra is a figyelmet ezzel,
hogy nemcsak az a cél, hogy kevesebb legyen az elszállítandó hulladék, és ne égessék a leveleket,
hanem a komposztálás értéknövelő tett.

Tóth Balázs: Kiegészítésként elmondja, hogy ez a kerületi lakosoknak pénztárcakímélő megoldás
is, hiszen nem kell virágföldet venniük. Kérdezi Agócs Zsoltot, hogy mikor vizsgálják meg újra a
lakossági, valamint a közterületi komposztálás lehetőségét? Korábban született erről egy
tanulmány, amely a magas szállítási költségekre hivatkozott, de lehet, hogy azóta megváltozott a
helyzet.
Elnök: Válaszában közli, hogy még folyamatban van a kérdés. Jövőre tervezett egy kérvényt beadni,
előterjesztéskér_t, hogy újra vizsgálják meg ezt a kérdést.

Szolnoki Ferencné: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy szerződést kötöttek egy céggel, akik éppen a
közterületi korr:posztálás lehetőségére készítenek tanulmánytervet. Ahogy ez a tanulmányterv
elkészül, természetesen tájékoztatják róla a Bizottságot.
Dr. Fejér Tibor: Kérdezi, hogy azt is meg tudják-e szervezni, hogy a termőtalaj visszakerüljön a
zöldterületekre komposztálva? Úgy véli, nagyon kimerítették a talajt azzal, hogy minden szerves
anyagot elhordt:1k róla. Véleménye szerint azt vissza kellene ásni a földbe.
Szolnoki Ferencné: Ez a tanulmányterv erre is ki fog térni. Kizárólag a kerületben keletkező
zöldhulladék komposztálását szeretnék itt valamilyen szinten továbbfejleszteni a közterületeken.
A keletkező komposzt anyagát nemcsak közterületeken, hanem szükség szerint társasházak
igényére vagy egyéb pályázati módon lehet majd hasznosítani.
Elnök: Tóth Balázs kérdésére válaszolva elmondja, hogy így nem kell kérnie azt, ami már
folyamatban van.

Czirják Sándor: Örül a tanulmánykészítésnek. Kéri, hogy ennek munkaközi változatát
elektronikusan ~-<üldjék el a bizottsági tagoknak. Kéri, hogy a tanulmányban térjenek ki az egyik
változatban, hogy mi annak a lehetősége, hogy a szomszédos kerületekkel összefogjon Kőbánya,
illetve milyen pályázati lehetőségek vannak, várhatóak. Véleménye szerint, ha 2-3 kerület
összefogna, és közösen pályázna, nagyobb esély lenne a sikerre. Úgy gondolja, menetközben a
bizottsági tagok is tudnának ehhez a munkához ötleteket adni.
Hegedűs

Károly: Véleménye szerint elsődlegesen az lenne a cél, hogy a saját területen megoldják
a komposztálás-:, arra készüljön el egy hatástanulmány, hogy ez milyen módon lehetséges, és
milyen feltételei vannak Ennek a közterületi rendre, illetve a közterület biztonságára való
tekintettel is figyelemmel kell lennie. Másik részről meg kell vizsgálni azt is, hogy amikor a
tanulmányterv elkészül, más kerületekben költségvetési és feladatszinten hogyan gondolkodnak.
Ezután lehetséges továbblépni. Úgy véli, elsődlegesen a saját költségvetésükben, a saját
kerületükben kell most ezt nézni és vizsgálni. Nyilvánvalóan a környező kerületekben is
alkalmazzák a komposztálást. A pályázatok olyan módon készültek, hogy sok esetben nem tudták
biztosítani azt a mennyiségű edényzetet, amit igényeltek, volt olyan is, hogy az Önkormányzat
megvásárolta azt pályázaton kívül. Ennek feltételeit tisztázni kell.
Mozsár Ágnes: Elmondja, hogy a XI. kerületben lakik, ott régóta van komposztáló program, amihez
edényt adnak Idén bevezették, hogy ki lehet rakni a fákat, faágakat is, amit összeaprítanak egy
géppel, majd a darálékot vissza kell vinni a telekre. Regisztrációhoz kötötten kellett jelentkezni
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erre a szolgáltatásra. Csak ahhoz mentek el ezzel a berendezéssel, aki kérte azt. A ház
el az aprítást, aztán visszahordja a lakos a forgácsot.

előtt

végzik

Radványi Gábor: Kérdezi, hogy a határozattervezet pontjai akkor nem változnának?
Hegedűs

Károly: A határozattervezet nem módosul, a pályázat kiírásánál a tartalom változik. Ez a
határozatjavaslat kimondottan a megállapodásra vonatkozik, nem a pályázat tartalmi részére.
Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 614.
számú előterjesztés támogatásáról.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal "A "Kőbányai
Komposztálási Program - 2019" elnevezésű pályázat kiírásáról" szóló 614. számú előterjesztést
támogatja [79/2018. (XII.12.)].

7. napirendi pont:
Tájékoztató az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Nagyné Horváth Emília: A 6-os számú pályázatnál látta, hogy a költségvetésbe be kell tervezni
plusz 200 millió forintot, amivel megnőtt a beruházás költsége. Véleménye szerint ez nagyon sok
Kérdezi, hogy ez mivel magyarázható, mi jött közbe?
Radványi Gábor: Ez az ügy a képviselő-testületi ülésre is bekerült. Kevesebb összeget kaptak a
fővárostól, mint amennyit megpályáztak, másrészt be akarják fejezni teljes mértékben a
beruházást. Kiegészül a beruházás a Sütöde utcai kiöblösödés munkálataival, valamint az
építőipari árak is 25%-kal emelkedtek.
Tóth Balázs: Kérdezi, hogy az ASP rendszer és a beléptetőkártya érinteni fogja -e a képviselőket?
Hegedűs

Károly: Az ASP-re, egy elektronikus ügyintézési rendszerre fog átállni a Hivatal, és ez
érinti a belépőket is. A portán kétirányú a beléptetés, az egyik irány a dolgozóké és a képviselőké,
a másik oldal az ügyfeleké, akik vendégkártyával tudnak majd bejönni. Egy alkalomra szóló
beléptetésről van szó, ami 24 órás adatrögzítést jelent, ami utána megszünteti önmagát.
Távozáskor le kell adni a kártyát, máskor ugyanazok a kártyák kiadásra kerülhetnek. A testület
munkáját ez olyan módon érinti, hogy a testülti tagok fognak kapni egy kártyát, amivel be tudnak
lépni az épületbe. Ezt csak érinteni kell majd. Ez egy szürke plasztikkártya, amin van egy
nyilvántartott sorszám. Ha ezt nem használják, akkor nem nyílik majd ki a kapu.
Czirják Sándor : Kérdezi, hogy a 10. pontnál valóban 200 méter egy futókör? Elírásnak látja a
számot, nagyon kicsinek tűnik számára. Kérdezi a 15. pontnál a bölcsődék műszaki állapota
kapcsán, hogy van-e valami elképzelés új pályázatra, vagy más forrásból kerülnek felújításra a
berendezések?
Radványi Gábor: A 200 méteres pályával kapcsolatban van egy nyertes pályázatuk. Polgármester
úrral két héttel ezelőtt voltak Sárfalvi Péter helyettes államtitkárnál, akkor kérdeztek a
finanszírozásról. Ez egy játszóteret megkerülő futókör, valóban 200 méteres. Jelenleg a korábbi
minisztériumok között folyik az átadás-átvétel, és egyelőre nem kapták meg a pénzt. A
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bölcsődéknél most nincs pályázat. Feltételezi, hogy a költségvetés tárgyalásakor meg fogják
vitatni, hogy ez az összeg bekerüljön-e a jövő évi költségvetésbe. Figyelik a pályázati kiírásokat,
de amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt önerőből meg kell valósítani, akkor ez
megvalósul. Előre nem tudja megmondani a jövő évi költségvetést. Tudják, hogy ez a probléma
fennáll, és javítani kell az állapotokon.

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont tárgyalását döntéshozatal nélkül
lezárja.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „ Tájékoztató az európai uniós és egyéb
pályázatok aktuális állásáról" tárgyú 615. számú előterjesztést megtárgyalta.

8. napirendi pont:
Tájékoztató a 2018. évi kerületszépítési akciók végrehajtásáról
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az
jelezze.

előterjesztéssel

kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van,

Nagyné Horváth Emília: Felmerült az avargyűjtőzsák ára az előterjesztésben. 24 OOO darab
avargyűjtő zsákra volt szükség megint, kérdezi, hogy ez milyen összeget jelent? Úgy gondolja, hogy
a készülő tanulmánytervben benne lesz az is, hogy melyik éri meg jobban: komposztálóüzem vagy
ilyen sok zsák. Reméli, hogy ezeket az összegeket is vizsgálja a tanulmány.
Hegedűs Károly: Évente növekszik az igényelt zsákmennyiség, illetve a KŐKERT Kőbányai Non-

profit Közhaszn.í Kft. ez idáig minden évben többet és többet szerzett be. Nem ingyen kapják ezt
a zsákot, csak ingyen adják a lakosság és az intézmények részére meghatározott számban. Úgy
emlékszik 180 :orintba kerül egy zsák. A 24 OOO darabban benne vannak az intézmények is,
például a Kocsis Sándor Sportközpont S telephellyel, az Egyesített Bölcsődék 9 telephellyel, a
Bárka az orvosi rendelőkkel és közterületekkel, továbbá a 18 óvoda. Az Önkormányzat által
megvásárolt zsik legalább egyharmada az intézményekbe került. Minden évben egyre dúsabb
vegetációval számolhatnak, egyre később történik a lombhullás.

Dr. Fejér Tibor: Véleménye szerint jobb lenne, ha a zsákok elbomlanának és papírból
készülnének.
Hegedűs Károly: Ez a zsák a nedvesség hatására 48 vagy 72 óra alatt elkezd bomlani. Azért kérik
a lakosságtól és az intézményektől, hogy az elszállítás előtt nem sokkal szedjék meg és tegyék ki,
mert ezek viszonylag gyorsan elbomlanak. Az előző évekhez képest a zsák vastagabb lett a
teherbírás miatt de egyébként ezek gyorsan bomló zsákok.

Czirják Sándor: Kérése van a bizottsági tagok felé. Nem tudja melyik osztályhoz tartozik a
kerülettakarítási akció meghirdetése. Szívesen részt venne egy ilyenen, ha a Bizottság minden
tagja eljönne, akár egy iskolához csatlakozva. Annak örülne, ha a következő ilyen alkalom előtt
értesítenék őt néhány héttel, hogy tudjon rá időt szakítani. Gratulál a Virágos Kőbányáért akcióért,
országos elismerést kaptak az Újhegyi sétánnyal. Megköszöni a résztvevők munkáját.
Nagyné Horváth Emília: Elmondja az avargyűjtőzsákokról, hogy ezek műanyag alapúak, csak
olyan adalékanyagot adnak hozzá, amitől mikroműanyagokká bomlanak. Véleménye szerint jobb
lenne, ha inkább nem bomlanának le, inkább egy műanyaggyűjtőbe kerülnének. Az Aljegyző úr
mondta, hogy a zsákok egyharmada intézményekhez kerül. Kérdezi, hogy mennyire
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komposztálnak a közintézmények? Ha a lakosság figyelmét sikerül felhívni, úgy véli arra is
nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük arra, hogy közintézményeknél is komposztáljanak, ne pedig
elvitessék az avart. Nagyjából ötmillió forintba kerülnek csak a zsákok, ezt soknak látja. Fizetnek
azért, hogy elvigyék tőlük a termőtalaj javítási lehetőségét.

Radványi Gábor: Biztosan tudja, hogy a Városüzemeltetési Osztály mindig időben szokott
mindenkinek jelezni, és többször elmondták már, hogy kevés a képviselő és a nem képviselő
bizottsági tag aktivitása az akciókon. Természetesen ezúttal is időben jelezni fognak. Ha jól érti
Nagyné Horváth Emília felvetését, arról van szó, hogy a komposztáló program keretében az avart
a komposztáló edényekben szállítsák el. Érdeklődött már a KŐKERT Kőbányai Non-profit
Közhasznú Kft.-től, hogy platós vagy ponyvás kocsin el tudnák-e vinni zsákok nélkül az
intézményekből legalább az avart. Vannak olyan intézmények, ahol a komposztáló program
működik, és varmak olyanok is, ahol nem.
Hegedűs

Károly: Elmondja, hogy sok intézményben van komposztálásra lehetőség. Ez az udvar
méretétől, az el h elyezéstől és más tényezőktől is függ. Meg lehet vizsgálni, hogy ahol nincs, ott
milyen módon lehet ezt kialakítani. Vannak olyan területek, ahol az intézményeknek a
környezetükben is eltakarítási kötelezettségük van, az egy más kategória. A lakosságnál
véleménye szerint nevelés kérdése, hogy beássák-e a talajba az avart.
Elnök: Reményét fejezi ki, hogy a készülő tanulmánytervben ez is benne lesz. Amennyiben
mégsem, akkor pedig javasolni fogják majd. Amennyiben nincs több hozzászólás, a napirendi pont
tárgyalását döntéshozatal nélkül lezárja.
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a „ Tájékoztató a 2018. évi kerületszépítési akciók
végrehajtásáról' tárgyú 641. számú előterjesztést megtárgyalta.

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek egész éves munkáját, és a Bizottság ülését 14.45 órakor bezárja.
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A jegyzőkönyv mellékletei
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készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón)

törvényességi észrevétele
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