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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2019. február 20-án (szerdán)  
14 órai kezdettel tartandó ülésére, 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
(Budapest X., Szent László tér 29.) I. emelet 115. számú tanácstermébe 

 
 

TERVEZETT NAPIREND:  
A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a 
Városháza/Bizottságok/Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság/a 2019. menüpont alatt, 
az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a Bizottság tagjai pedig 
az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat. 
 

1. A Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatának 
programjavaslata (109. számú előterjesztés) – Tervezői prezentáció! 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 

 
2. A Budapest X. kerület, 80-as jelű vasútvonal menti területek kerületi építési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (107. számú 
előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

3. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács 
munkájáról (64. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
4. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (84. 

számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    Radványi Gábor alpolgármester 

 
5. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 

végrehajtásáról (100. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    dr. Szabó Krisztián jegyző 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont: 

 
6. A Budapest Főváros X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és MÁV-terület 

által határolt terület kerületi építési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban 
kötött településrendezési szerződés módosítása (75. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 
 

7. Grosszmann Antal Attila közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 
magatartás miatti ügyében benyújtott fellebbezése (63. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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8. Az ÖKOCENTRUM Zrt. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő 
magatartás miatti ügyében benyújtott fellebbezése (62. számú előterjesztés) 
Előterjesztő:    D. Kovács Róbert Antal polgármester 

 
 

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni, kérem, hogy a 
távolmaradás okát a Bizottság elnökének telefonon, illetve e-mailben a 
HallerZsuzsanna@kobanya.hu címre legkésőbb 2019. február 19-én (kedden) 16 óráig 
szíveskedjék jelezni. 
 
 
 
Budapest, 2019. február 15. 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

             Agócs Zsolt s. k. 
    bizottsági elnök 

mailto:hivatal@kobanya.hu

