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Budapest Főváros X. kerület Kő bán ya i ö nkormányzat
Képviselő-testülete

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2019. október l-jén 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: 8.15 óra
A jelenléti ív alapján jelen vannak:
Agócs Zsolt bizottsági elnök,
Gál Judit, Varga István, a Bizottság képviselő tagjai,
Czirják Sándor, Gregus György, Nagyné Horváth Emília, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő
tagjai.
Távolmaradását előre jelezte:
dr. Fejér Tibor, a Bizottság képviselő tagja
Patay-Papp Judit Vivien, a Bizottság képviselő tagja
Tóth Balázs, a Bizottság képviselő tagja

Távolmaradás oka:
munkahelyi elfoglaltság
munkahelyi elfoglaltság
hivatalos elfoglaltság

Tanácskozási joggal jelen vannak:
jegyző
Dr. Szabó Krisztián
RadványiGábor
alpolgármester
Dr. Nagy Jolán
a Jegyzői Főosztály képviseletében
Móré Tünde
a Főépítészi Osztály képviseletében
Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök
Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 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 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak
szerint fogadja el napirendjét [48/2019. (X. 01.)]:
1. A Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal
és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzata módosításának programjavaslata

(466. számú
Előterjesztő:

előterjesztés)

Radványi Gábor alpolgármester
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1. napirendi pont:

A Budapest X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út,
vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzata módosításának
programjavaslata
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester
Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze.
Vincze Sándor: Elmondja, hogy összességében teljes egésznek látja a programjavaslatot.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy két mondatrész benne maradt a régi tervekből, melyek ma már nem
helytállóak. Kéri, hogy ezeket javítsák ki a programjavaslatban. Nem emlékszik az oldalszámra, de
van egy olyan mondat, melyben szerepel „az FTC és az Építők Sportpályái". Ilyen nevű sportpálya
már nem létezik, mert az FTC megvásárolta az Építők Sportpályáit. Később, amikor a terület
határáról fogalmaz a javaslat, szóba kerül a Fradi Stadion Üllői úti része és az „épülő Telecom"
épülete. Ez sem pontos, mivel már elkészült a Telecom épülete. Javasolja, hogy ezt a két dolgot
javítsák ki a programjavaslatban.
Vincze Sándor szóbeli módosító javaslata: Az előterjesztés 1. mellékletét képező a „Budapest
X. kerület, Népliget és környéke: Könyves Kálmán körút - Kőbányai út- vasútvonal - Üllői út által
határol területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása Megalapozó
munkarész"
a) 35. oldalán az „épül a Telekom Csoport" szövegrész helyébe az „épült a Telekom Csoport"
szöveg,
b) 34. oldalán a „mai Építők Sporttelepe", valamint az 56. oldalon az „Építők Sporttelepe"
szövegrész helyébe a „volt Építők Sporttelepe",
c) 39. és 56. oldalán az „Építők Sporttelep" szövegrész helyébe a „volt Építők Sporttelep"
szöveg lép.
Indoklás: a programjavaslat néhány kifejezését pontosítani szükséges.
466/1. módosító javaslat
Az előterjesztő támogatja a 466/1. módosító javaslatot.
Elnök: Jelzi, hogy javítani fogják a kért módosításokat a szövegben. Kérdezi, van-e másnak
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 466. számú
előterjesztés elfogadásáról a 466/1. módosító javaslat figyelembevételével.
49/2019. (X. 01.) KKB határozat
a Budapest X. kerület, Nép liget és környéke: Könyves Kálmán körút, Kőbányai út,
vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési szabályzata módosításának
programjavaslatáról
(7 igen, egyhangú szavazattal)
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Népliget és környéke:
Könyves Kálmán körút, Kőbányai út, vasútvonal és Üllői út által határolt terület kerületi építési
szabályzata módosításának programjavaslatát az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és
továbbtervezésre alkalmasnak tartja.
Határidő:
azonnal
Feladatkörében érintett:
a Főépítészi Osztály vezetője
A határozat 1. mellékletének szövege a 466/1. módosító javaslat figyelembevételével mindenben
megegyező az előterjesztésben szereplővel.
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a
megjelentek munkáját és a Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárja.
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A jegyzőkönyv mellékletei

előterjesztések

./

meghívó,

(elektronikus adathordozón)

./

jelenléti ív

./

ülésről

o

határozatok melléklete

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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BUDAPEST FÖV ÁROS

X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív
2019. október l-jén 8:15 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság rendkívüli üléséről.
Bizottsági tagok:
Agócs Zsolt
Dr. Fej ér Tibor
Gál Judit
Patay-Papp Judit Vivien
Varga István
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Tóth Balázs
Czirják Sándor
Gregus György
Nagyné Horváth Emília
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Vincze Sándor
Tanácskozási joggal:
Dr. Szabó Krisztián
Hegedűs

Aláírás:
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Károly

D. Kovács Róbert Antal
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Radványi Gábor
Dr. Szüts Korinna
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Meghívottak i elenléti íve

2019. augusztus 28-án 14.00 órakor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság üléséről.
NÉV
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2.
3.
4.
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INTÉZMÉNY

ALÁÍRÁS

Meghívottak:

Aláírás:

