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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2019. augusztus 28-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: 14.05 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 képviselő 
tagjai. 

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

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
RadványiGábor 
Dr. Szabados Ottó 
Móré Tünde 
Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Dr. Mózer Éva 

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

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülését. Jelzi, hogy ez lesz az elmúlt ötéves ciklus utolsó ülése. Megköszöni az összes bizottsági 
tagnak az eredményes munkát, és további sok sikert kíván nekik a jövőben. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 8 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele? 

Vincze Sándor: Javasolja, hogy foglalkozzanak a KŐKERT Kft.-vel is az ülésen, vegyék fel S. 
napirendi pontként. Rengeteg problémát tapasztalt a KŐKERT Kft. tevékenységével kapcsolatban 
az elmúlt S évben, úgy érzi ezért nem teljesíti a bizottsági tagi kötelezettségét, ha erről nem tesz 
említést. 

Elnök: Jelzi, hogy nem lehet felvenni ezt az ügyet a napirendre, csak az SZMSZ-ben meghatározott 
módon beterjesztett napirendi pontokról tudnak most tárgyalni. 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy Képviselő úr tehet napirend utáni felszólalást. 
Megerősíti, hogy előterjesztésként, illetve döntéshozatalra nem tudja tárgyalni a Bizottság az 
említett ügyet. 

Gál Judit megérkezett az ülésterembe. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 9 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Amennyiben nincs több 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 [44/2019. (VIII. 28.)]: 

1. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok 
módosításának ismételt kezdeményezése (421. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. A Budapest X. kerület, Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya 
utca, 38405 hrsz.-ú telek déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, 
Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 
hrsz.-ú telek északi határvonala és Korponai utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló 16/2019. (Vl. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (419. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

3. A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú 
közterületek Orbán István utcára történő elnevezése(. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

4. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 
végrehajtásáról ( 440. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

1. napirendi pont: 
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok 

módosításának ismételt kezdeményezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Tóth Balázs: Elmondja, hogy a jövőben olyan felterjesztéssel szeretne élni, hogy ha egy 
minisztérium vagy intézmény nem hajlandó válaszolni egy felvetésre, akkor ott az illetékes 
ügyintéző ne részesüljön jutalomban. Véleménye szerint nem végzi jól az ilyen tisztviselő a 
feladatát. 

Nagyné Horváth Emília: Nem látja az előterjesztésben az első felvetésüket, hogy a „nemzeti" jelzőt 
vegyék ki a jogszabályból. Kéri, hogy továbbra is tartsák meg ezt a kezdeményezést. 

Radványi Gábor: Megérti Tóth Balázs felvetését, de úgy gondolja, most koncentráljanak a 
problémára. Ne kik, helyi képviselőknek helyi ügyekkel kell foglalkozniuk. Kifejti, hogy ő volt az első 
kezdeményező, aki Polgármester úr megbízásából részt vett a Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségének (a továbbiakban: BÖSZ) egyik ülésén, és ott felvetette, hogy az alkoholfogyasztás 
milyen kártékony hatással van a kerület, illene a dohányboltok környezetére. Ott azt javasolta, 
hogy a BÖSZ közösen próbáljon hatást gyakorolni a törvényhozóra, és a parlamentben szükséges 
módosító javaslatot tegyék meg. Akkor a VIII. kerületi polgármester is egyet értett ezzel, és 
megígérték, hogy Kocsis Máté nevével fémjelezve mindenképpen benyújtanak egy 

2 



törvénymódosító javaslatot. A módosítás ott csak az este 22 és reggel 6 óra közötti időtartamra 
terjedt ki, ami a tapasztalatok szerint kevés. A nyári tapasztalatokat is hozzátéve döntöttek úgy, 
hogy nekik ezt az ügyet képviselni kell. Az előterjesztésben is látta, hogy a minisztériumban tili
toliznak, az előterjesztő nevében eljárók megfogalmazták a kritikájukat, ami jogos, és bemutatja 
azt, hogy nem történt semmi. Ezért gondolták azt, hogy tesznek egy újabb kísérletet. Egy pont 
kihagyásával gyakorlatilag véleménye szerint elfogadható az előterjesztés. 

Dr. Szabó Krisztián: Kifejti, hogy ez a mostani kezdeményezés az üzletben forgalmazható 
termékek körét tekintve erőteljesebb, újabb javaslatot tartalmaz. A korábbi előterjesztés nem 
tartalmazta a szeszesital termékkörnek a teljes tilalmára vonatkozó javaslatot. A kereskedelmi 
hatósági eljárás szabályaira vonatkozóan tett a Képviselő-testület javaslatot, a jegyző hatáskörének 
a bővítésére, illetve a társasházakra vonatkozó szabályok kibővítésére. Az a kezdeményezés, ami 
egyébként tartalmazta akkor Dr. Fejér Tibor képviselő úr javaslatára a „nemzeti" jelzőnek a törlését 
is, az továbbra is egy élő képviselő-testületi felterjesztés. A jelen határozattervezetnek az 1. 
pontjában ennek a határozattervezetnek a nyomán tett intézkedésekről kért tájékoztatást a 
Képviselő-testület Lázár János miniszterelnöki biztos úrtól. Ennek a folyamata nem állt le, a 
Képviselő-testület erre nem kapott választ, de ez továbbra is egy élő előterjesztés. Ezt nem 
annulálja, és nem is ismétli meg a Képviselő-testület, hanem számon kéri azt, hogy erre nem 
született meg az Alaptörvény szerint - nemhogy határidőben, de egyáltalán nem született meg - a 
válasz. A második pont, amely a nemdohányzók védelméről szóló törvénynek a módosítását jelenti 
egy új elem, egy szigorúbb elem még az eddigiekhez képest is, hiszen közben is folyt az élet. 
Kőbányán, de feltehetőleg más településen sem javult, hanem romlott a helyzet minden erőteljes 
intézkedés ellenére. Az a törvénymódosítási javaslat -, amelyhez Kocsis Máté képviselő úr 
fogalmazott meg az Országgyűlésben egy módosító javaslatot -, ami az este 22 és reggel 6 óra 
közötti szeszesital árusítási tilalmat jelentené a dohányboltokban, az a Polgármester úr 
előterjesztés szerinti álláspontja szerint nem elegendő. Ezt bővíti azzal a javaslattal ez a 
határozattervezet, hogy teljes legyen a tilalom. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 421. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A dohánytermék
kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának ismételt 
kezdeményezéséről" szóló 421. számú előterjesztésttámogatja [45/2019. (VIII. 28.)]. 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya 

utca, 38405 hrsz.-ú telek déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, 
Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 hrsz.

ú telek északi határvonala és Korponai utca által határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról szóló 16/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

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 421. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A Budapest X. 
kerület, Állomás utca, Szent László tér, Kőrösi Csoma Sándor út, Vaspálya utca, 38405 hrsz.-ú telek 
déli határvonala, Barabás utca, 38403/6 hrsz.-ú közterület, Mázsa utca, Bihari utca, Jegenye utca, 
Monori utca, Kőbányai út, Horog utca, 38925/3 hrsz.-ú telek északi határvonala és Korponai utca 
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által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2019. (VI. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról" szóló 421. számú előterjesztést támogatja [46/2019. (VIII. 28.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út (39210/90) és (39210/184) helyrajzi számú 

közterületek Orbán István utcára történő elnevezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

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

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a Gyógyszergyár értesült-e közterület elnevezéséről, mert nem látta az 
előterjesztésben. 

Elnök: Igen, a Gyógyszergyár kezdeményezte a folyamatot. 

Varga István: Elmondja, hogy Dr. Orbán István úrral közös tevékenységük volt valamikor a 
Kőbányai Vöröskeresztben. Sok évig dolgoztak együtt, nagy tudású embernek ismerte meg, 
tisztelte és szerette. Úgy gondolja, jogos, hogy elnevezzenek róla egy utcát. Az előterjesztésben Dr. 
Orbán István utcát javasolt a Gyógyszergyár, a határozattervezetben viszont csak Orbán István utca 
szerepel. Vannak egyes szakmák, ahol automatikusan jár a doktori cím, egy vegyészmérnöknek 
viszont keményen meg kell küzdeni a címért. 

Varga István szóbeli módosító javaslata: A határozattervezetben az „Orbán István" szövegrész 
helyébe a „Dr. Orbán István" szöveg lép. 
Indokolás: a doktori cím jelölését szükségesnek érzi szerepeltetni. 

441/1. módosító javaslat 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy a kezdeményezés értékelése kapcsán felmerült ez a kérdés is. A 
maga részéről kifejezetten károsnak tartja azt az utóbbi években kialakult gyakorlatot, amikor 
olyan neves személyiségeket, akiket egyébként a családneve és az utóneve tökéletesen azonosít 
mindenki előtt, felaggatják mindenféle második utónévvel, doktori címmel. Példaként említi az id. 
dr. Antall József rakpartot, ahol kifejezetten sértő véleménye szerint az az elgondolás, hogy a 
személy felidézéséhez „id." jelző . Természetesen megnézhetnék az érintettek halotti anyakönyvi 
kivonatát, és az abban szereplő nevet is teljes egészében feltüntethetnék. A közterület-elnevezés 
véleménye szerint nem egy anyakönyvi esemény, hanem az tisztelgés az adott személy előtt. Annak 
a nevének fontos a használata, amely őt egyértelműen azonosítja. A köznyelvben is nagyon ritka, 
hogy valakit idősebbnek vagy doktornak emlegetünk. Itt tudatos volt ez a megfogalmazás a 
javaslattal ellentétben. Természetesen a módosító javaslatról a Bizottság és majd a Képviselő
testület dönthet, de a maga részéről nem ért egyet ezzel a fajta közterület-elnevezési gyakorlattal. 

Varga István visszavonja a 441/1. módosító javaslatot. 

Radványi Gábor: Nyomatékosan jelzi, hogy most javaslatot tesznek csak, nem döntenek, ebben a 
kérdésben a főváros fog majd dönteni. Lehet, hogy ezt a vitát a fővárosi képviselők is le fogják 
folytatni. Ők is hasonló elvekre helyezkednek. Álláspontja szerint, ha Orbán István volt a gyár 
igazgatója, és a gyár kezdeményezi az utcanév változtatást, akkor a kezdeményező kérését tartsák 
tiszteletben, eszerint szavazzanak véleménye szerint a képviselők. Ettől függetlenül teljesen 
mindegy, hogy hogy szavaznak a kérdésben, a főváros fogja eldönteni. 

Elnök: Megállapítja, hogy Varga István visszavonta a módosító javaslatot, így nem kell a kérdésről 
szavaznia a Bizottságnak. 
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Dr. Szabó Krisztián: Megjegyzi, hogy valóban nem gróf Széchenyi István utcáról vagy dr. Kossuth 
Lajos utcáról szoktak beszélni. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 441. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal „A dohánytermék
kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó egyes jogszabályok módosításának ismételt 
kezdeményezéséről" szóló 441. számú előterjesztést támogatja [47 /2019. (VIII. 28.)]. 

4. napirendi pont: 
Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

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 „ Tájékoztató a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról" tárgyú 440. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját. Kéri Vincze Sándort, hogy napirend után fejtse ki a felvetését. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy a napirend utáni felszólalás a napirendek megtárgyalását 
követően, de a bizottsági ülés részeként történik. Ez nem ugyanolyan, mint a bizottsági ülés 
lezárását követően a bizottsági tagok beszélgetésének folytatása. Ha napirend utáni felszólalásra 
jelentkezik be Képviselő úr, akkor kéri, hogy Elnök úr a bizottsági ülés keretében adja meg a 
felszólalásra a jogosultságot számára. 

Elnök: Köszöni a kiegészítést, megadja a szót Vincze Sándor nem képviselő bizottsági tagnak a 
napirend utáni felszólalásra. 

Vincze Sándor napirend utáni felszólalása: S évvel ezelőtt került szóba először a kerület 
környezetvédelmi ügyei kapcsán a fák - ezen belül a száraz fák és az ültetendő fák - kérdése. Az 
azóta eltelt években próbált tenni az ügyért, és többszöri bejelentéssel élt a KŐKERT Kft. felé, 
számos kérése volt a közvetlen környezetével kapcsolatban. Ezév május óta kéri 4 fa ügyének 
rendezését a Kőrösi Csoma Sándor úton és Harmat közben. Elküldte a bejelentést fényképekkel a 
Hatósági Osztály felé, ők továbbították a KŐKERT Kft. felé az ügyet, hogy engedélyezik a fák 
kivágását, mert életveszélyesek. Azóta sem történt ez ügyben semmi. Viszont kivágtak egy élő fát 
ott, mert túl közel volt egy társasházhoz. Nem válaszoltak azóta se a KŐKERT Kft.-től a 
bejelentéssel kapcsolatban, hiába igyekezett felvenni velük, nem hajlandóak ezzel foglalkozni. A 
környéken nagy a gaz, elkeserítőek az állapotok. Amikor arról volt szó, hogy a KŐKERT Kft. 
pluszpénzt kér a költségeire az Önkormányzattól, elgondolkodott rajta, hogy megérdemlik-e. 
Aztán megtudta, hogy gépekre kérték a pénzt, és ez rendben van. Vagy az emberekkel van ott a 
probléma véleménye szerint, vagy a gondolkodásmódjukkal. Úgy gondolja, hogy nagyon 
elhanyagoltnak tűnik a kerület. Az ismerősei nem is értik, mit tesz a Bizottság. 
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Elnök: Napirend utáni felszólalásra megadja a szót dr. Fejér Tibor képviselő úrnak. 

Dr. Fejér Tibor napirend utáni felszólalása: Elmondja, hogy amikor elkezdett idén virágozni a 
bálványfa, be akarta jelenteni. Viszont igen frekventált helyeken olyan sok virágzó bálványfa van, 
hogy nem látta értelmét az összeset bejelenteni. Bármilyen területen, ha egy közösség ennyire 
képtelen megkülönböztetni az értékes növénytől, akkor itt társadalmilag van baj. Nem tudja, 
milyen törzsátmérőtől nem illik kivágni fát, vagy ki gondolja ezt komolyan, de ezek a fák 
milliószámra szórják a magvaikat. A növény száma így exponenciálisan nőhet, muszáj tenniük 
valamit az ügyben. Véleménye szerint akár ezt is felküldhetik a magasabb szintű hatóságoknak, 
hogy ne legyen az, hogy a kerület a MÁV vagy főút mellett ne vághasson ki fát. Jónéhány helyet 
tudna lefényképezni, ahol villanyoszlopot ölel körül bálványfa, és ahol értelmetlenné teszi a 
világítást ezzel a fa. A temető bejáratánál is sokmilliós kárt okoz a homlokzaton lévő, épületekből 
kinövő bálványfa. Nagyon károsnak tartja ezt a jelenséget, úgy érzi, hogy ebben az országban 
erkölcsileg nincs joga egyetlenegy hatóságnak sem bármely embert az özönnövények irtásának 
elmulasztása miatt felelősségre vonni. A Kada utca és a Sibrik utca között ment múltkor a Harmat 
utcán, és megállapította, hogy a legtöbb frissen ültetett fák törzsét megvágták a damilos 
fűkaszával. Még három ciklussal előbb kérte, hogy legalább egy arasznyira ne menjenek közelebb 
fűkaszával a fák törzséhez. Rengeteg fát ültettek, és rengeteg fát tettek tönkre az elmúlt időben. 
Ezt nem kérhetik az ültetőtől számon, hogy miért pusztul ki a fa, amikor ez egészségtől függetlenül 
káros behatás következménye. Nagyon gyenge az a társadalom véleménye szerint, ahol nem 
ismerik az arasz fogalmát. 

Elnök: Megállapítja, hogy nincs több napirend utáni felszólalás. A Bizottság ülését 14.30 órakor 
bezárja. 

~ olt 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sz b ' Krisztian 
jegyző 

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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