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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 2019. május 15-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: 14.00 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 képviselő 
tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Patay-Papp Judit Vivien, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
RadványiGábor 
Dr. Szabados Ottó 
Mozsár Ágnes 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Tóth Béla 
Horváth Lajos 

Meghívottak: 
Bajkó Ferenc 

jegyző 

alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Főépítészi Osztály vezetője 
a Humánszolgáltatási Osztály képviseletében 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke 
a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
képviseletében 

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 8 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 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak 
szerint fogadja el napirendjét [24/2019. (V. 15.)]: 

1. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről 
(248. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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2. Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt 
terület kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (293. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről (255. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Nagyné Horváth Emília megérkezett az ülésterembe. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

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

Horváth Lajos: Véleménye szerint az írásos beszámolóban minden lényeges adat benne van. Egy 
dolgot emel ki: büszkeséggel tölti el, hogy az állomány átlagos szolgálati ideje 13,8 év a Tűzoltó
parancsnokságon. Úgy gondolja, hogy ez a civil szférában elképzelhetetlen a mai világban. 

Elnök: Elmondja, hogy méltán lehet rá büszke az egész állomány. 

Radványi Gábor: Jelzi, hogy bár ő az előterjesztő, az anyag érdemi részét természetesen a 
Katasztrófavédelem, illetve a helyi Tűzoltó-parancsnokság készítette el. Úgy véli, teljes 
részletességű a beszámoló. Kérdezi, hogy mit jelent az a beszámoló 6. oldalán, hogy „atomenergiát 
hasznosító létesítmény is van Kőbányán"? 

Horváth Lajos: Kőbányán az Agroster Zrt. a Jászberényi út 5. szám alatt vetőmag csírátlanítással 
foglalkozik és kobalt-60 izotópot használ. A tevékenységük valójában nem veszélyes, de az általuk 
használt anyag indokolta azt, hogy ebben az évben két gyakorlatot is tartsanak azon a helyszínen. 
Az állomány megismerkedett most a helyi sajátosságokkal. Természetesen a nukleáris 
energiahordozók egy másik kategória, ami átlépi a kerületi tűzoltó-parancsnokság határait, viszont 
a főváros erre föl van készülve. 

Nagyné Horváth Emília: Kérdezi, hogy ki ellenőrzi, hogy mi lesz a csírátlanítás után a kobalt-60 
izotóppal? Nem hiszi, hogy kerületi szinten kell ezt ellenőrizni. 

Horváth Lajos: Közli, hogy ez már nem az ő hatáskörük. Ők kimentek a helyszínre, felmérték a 
környezeti sajátosságokat. Ebben a kérdésben nem tud viszont választ adni. 

Dr. Fejér Tibor: Kiegészíti a hallottakat, mivel az egészségügyben is használnak izotópokat. A Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházban és az Uzsoki Utcai Kórházban izotópvizsgálatot is végeznek, ők az MTA 
Központi Fizikai Kutatóintézetből kapják az izotópokat. Pontosan, számítógépen jegyzik a felezési 
idő által bekövetkezett csökkenést, és oda is kell visszaadni, tehát ez nem a felhasználó dolga, 
hanem azé, akitől kapta. 
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Radványi Gábor: Kérdezi Jegyző urat, hogy ilyen esetben, ha az Önkormányzat erről tájékozódni 
akar, akkor kihez tudnak fordulni? 

Dr. Szabó Krisztián: Megjegyzi, hogy nem tud pontos választ adni, mert ez nem az előterjesztés 
tárgya. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját tárgyalja most a Bizottság, és ez nem az 
ő hatáskörükbe tartozik. Egészségügyi államigazgatási szerv és sugáregészségügyi engedélyező 
hatóság jár el az ügyben, nyilván az engedély szerint lehet végezni a tevékenységet, ugyanúgy mint 
a hulladékkezelést, gyártótevékenységet vagy sok más egyéb tevékenységet. 

Elnök: Megállapítja, hogy Dr. Fejér Tibortól megkapták végül a választ. További eredményes 
munkát kíván a Tűzoltó-parancsnokságnak. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a 
Bizottság hozza meg döntését a 248. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Beszámoló a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről" szóló 248. számú előterjesztést 
támogatja [25/2019. (V. 15.)]. 

2. napirendi pont: 
Budapest X. kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal 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. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 293. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal a „Budapest X. 
kerület, Fehér út, Gyakorló utca, Keresztúri út és vasútvonal által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról" szóló 293. számú előterjesztést 
támogatja [26/2019. (V.15.)]. 

3. napirendi pont: 
Beszámoló a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 255. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

27 /2019. (V.15.) KKB határozat 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 14.10 órakor bezárja. 
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Radványi Gábor napirenden kívüli hozzászólása: Tájékoztatja a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó

parancsnokságot, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta a tűzoltók 
albérleti hozzájárulásáról szóló előterjesztést. Döntés a csütörtöki képviselő-testületi ülésen fog 
születni erről. 

K. m. f. 
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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 

2019. május 15-én 14 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Agócs Zsolt 

Dr. Fejér Tibor 

Gál Judit 

Patay-Papp Judit Vivien 

Varga István 

Tóth Balázs 

Czirják Sándor 

Gregus György 

Nagyné Horváth Emília 

Vincze Sándor 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Radványi Gábor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

2019. május 15-én 14.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság üléséről. 
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Meghívottak: Aláírás: 
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