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KŐBÁNYA 

az élO vdros 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 2020. február 19-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: 9.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Stemler Diána bizottsági elnök, 
Ács Andrea, Kovács Róbert, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, a Bizottság 
képviselő tagjai, 
Irmalós Bence, Péter Norbert, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
D. Kovács Róbert Antal 
Mustó Géza Zoltán 
Weeber Tibor 
Dr. Szabados Ottó 
Ehrenberger Krisztina 

Meghívottak: 
Kálmán László 

jegyző 

aljegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály képviseletében 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

az Óhegy Polgárőr Egyesület elnöke 

Az ülést vezeti: Stemler Diána bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Közrend- és Állatvédelmi 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 Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét (3 /2020. (II. 19.)]: 

1. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás (106. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

2. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2019. évi támogatásának elszámolása (76. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

11 02 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35 
Telefon: +36 1 4338 201 1 Fax +361 4338 221 1 E-mail: hivatal@kobanya.hu I wwwkobanya hu 



3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkaterve (96. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Stemler Diána bizottsági elnök 

1. napirendi pont: 
Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

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

Kovács Róbert: Elmondja, hogy korábban a Harmat utca-Kada utca sarkán volt a reggeli csúcsban 
rendőri segítség az átkelésnél. Azóta ez a jelenlét megszűnt. Kérdezi, hogy tudna-e ebben segíteni 
az Óhegy Polgárőr Egyesület? Van néhány olyan iskola, aminek a közelében nagy forgalom van vagy 
gyors az átmenő forgalom. 

Kálmán László: A terveik szerint igen, mindent elkövetnek, hogy tudjanak segíteni. Tudomásul 
kell venni, hogy a reggel a legnehezebb időszak, hiszen a polgárőrök is a saját munkájuk után végzik 
a teendőjüket. Fognak rá találni megoldást. Az a jó hír, hogy megindult az iskolák felé az Egyesület. 
Múlt héten például általános iskolákban biztosítottak farsangi rendezvényeket egészen a zárásig. 
Meg kell találják azokat a kollégákat, akik olyan munkaidőben dolgoznak, hogy ott tudnak lenni 
reggel az iskoláknál. Jelenleg folyamatosan, minden napra ezt nem tudja megígérni, de hosszabb 
távon törekednek a megoldásra. Lehetett látni az újabb posztjaikban az oldalukon, hogy az iskolák 
és a diákok a szívügyei, efelé a terület felé fognak még erősíteni. 

Dr. Mátrai Gábor Imre: Érdeklődik, hogy jelenleg hogy alakul a csapatépítés és a létszám az 
Egyesületnél? Kérdezi, hogy a rövid távú tervekben mit terveznek a létszámbővítés érdekében? 

Kálmán László: Válaszában kifejti, hogy jelenleg 2-3 olyan tagjelölt van, aki már a belépési 
papírokat tölti, tehát lesz bővülés. Ez nem azt jelenti, hogy a taglétszám fog nőni. Jelenleg 53+1 fő 
a létszám, 1 fő tiszteletbeli tag. Az aktív kollégák létszámát szeretnék bővíteni, és aki nem aktív, 
annak szeretnék megtalálni a helyét és a szerepét az Egyesületnél. Az Egyesületen belül van olyan 
poszt, hogy lakossági kapcsolattartó, ezt nagyon fontosnak tartja. Azok a tiszteletbeli nyugdíjas 
polgárőrök, akik a szervezetben vannak, de aktívan már nem tudnak az utcán lenni tudják segíteni 
az Egyesület munkáját a kapcsolattartással, a népszerűsítéssel. Őket egyesével el szeretnék érni. 
Két vonalon szeretne elindulni. Egyrészt megpróbálnak új tagokat toborozni - itt a fiatalsággal is 
számolnak -, másrészt azokat a tagokat, akiknek elengedték a kezét megpróbálják visszavonni a 
szervezetbe. Természetesen nem az utcai működésre gondolt, hanem egyéb más feladatokra, 
amennyiben erre lehetőség van. Ez a rövid távú terv, a hosszú távú terv az, hogy növeljék a 
taglétszámot, és minél többen legyenek kint az utcákon. 

Marksteinné Molnár Julianna: Korábban az Egyesület látta el a Szomszédok Egymásért 
Mozgalmat is. Nem látja most a tevékenységek között felsorolva a Szomszédok Egymásért 
Mozgalmat, ami tulajdonképp az idősebb és a kevésbé aktív korosztály számára is egyfajta kielégítő 
tevékenységet tud biztosítani, illetve fokozhatja a környéken lakók biztonságérzetét is. Kérdezi, 
hogy ebben gondolkodtak-e? Ezt még a toborzásnál is jó ötletnek tartja, mert kezdetben talán 
kevesebb munkát, és a lakóhelyéhez közvetlenebbül kötődő tevékenységet vállalna egy új tag. 
Kérdezi, hogy hogyan tudják megoldani a tagok képzését? Komoly feladatnak látja a képzést, hogy 
jól felkészült polgárőröket lássunk környezetünkben. 

Kálmán László: Szerencsésnek tartja magát a kérdésekkel, amiket könnyű megválaszolni, mert ő 
maga is ezeket a problémákat látja. Látja, hogy min kell erősíteni. A válasza hasonló az előzőhöz. 
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Úgy véli, a régi tagokat meg kell keresnie, mert ők azok, akik a tagságban nem aktívak, ők a 
Szomszsédok Egymásért Mozgalom részesei. A Mozgalom most kicsit ellaposodott, meg kell 
találniuk azt a módot, hogy ezt a mozgalmat hogyan tudják visszahozni az életbe, és ki az, aki ezt 
akarja támogatni. Nagyon fontosnak tartja, hogy a túloldalról fontosnak érezze magát az a 
nyugdíjas - a kutyasétáltatókból indultak el, úgy indult ki ez a szervezet. Szeretné feléleszteni a 
mozgalmat, hogy ezek az emberek is az Egyesület részesévé érezzék a tevékenységüket újra. Az 
oktatásról elmondja, hogy az Országos Polgárőr Szervezeten keresztül felvette a kapcsolatot Szűts 
János úrral, aki a Szervezet oktatási vezetője. Kihelyezett, ismétlődő oktatást fog kapni az összes 
polgárőr. A frissítés nagyon fontos, hiszen a jogszabályok napról-napra változnak. Tudomásul kell 
venni, hogyha valaki 10 évvel ezelőtt letett egy polgárőr vizsgát, ma már nem biztos, hogy 
ugyanazok a jogszabályok vannak hatályban. Idén lesz az ismétlődő képzés. Nagyon óvatosnak kell 
lennie, hogy a kollégák ne úgy éljék meg az oktatást, hogy idejött az új elnök, és egyből vizsgáztatja 
őket. Szerencsére jól vették ezt az ötletet, ahogy megbeszélte velük a közgyűlésen, és teljesen 
nyitottak voltak a képzésre. 

Elnök: Üdvözölte, hogy szerepel az előterjesztésben, illetve a tevékenységi körükben az, hogy a 
Kőbányán lévő drogszemetet összegyűjtsék. Kérdezi, hogy a Baptisták szeptikus dobozán kívül 
oktatás, illetve a drogszemét összegyűjtésére szolgáló eszközök rendelkezésre állnak-e, illetve a 
jelenlegi támogatásból megvásárolják-e ezeket. 

Kálmán László: Januárban vette át az oktatással, képzéssel kapcsolatos feladatokat, hallomásból 
tudja, hogy jópár kolléga kapott erre a feladatra oktatást. Leültek a Baptista Szeretetszolgálat 
képviselőjével párbeszédre, és szeretnénk ezügyben újra egy képzést nyitni a tisztánlátás 
érdekében. Ehhez a területhez kell a szakértelem. Nem biztos, hogy közvetetten az Egyesület tagjai 
gyűjti be a drogszemetet, de biztosítják a begyűjtést például a Baptista Szeretetszolgálat részére. 
Az első negyedévben mindenképpen szeretne velük együttműködési megállapodást kötni 
kifejezetten erre a területre úgy, hogy oktassák a polgárőröket ismét, valamint hogy hogyan tudják 
ezt a feladatot végrehajtani. A másik feladat, hogy hogyan kommunikálják ezt a feladatot. A 
kerületben vajon ki tudja, hogy kihez, melyik szervezethez kell fordulni akkor, ha találok egy tűt a 
földön? Ezek a kérdések merültek föl bennük, véleménye szerint a civil szervezetekkel közösen 
megoldást fognak találni arra, hogyan tudják eljuttatni az állampolgárokhoz azt az információt is, 
hogy ilyenkor kinek és hová szóljanak - akár polgárőrnek, akár a Baptista Szeretetszolgálatnak, 
akár a hatóságnak. A tájékoztatásban is nagyon fontos szerepük lesz, nemcsak a begyűjtésben. 
Óriási terveik vannak, nemcsak vállalják ezeket a feladatokat, de végre is szeretnék hajtani. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 106. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal „Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodásról" szóló 106. számú előterjesztést támogatja (4/2020. 
(II. 19.)]. 

Elnök: Sok sikert és további jó munkát kíván a Polgárőr Egyesületnek. 

2. napirendi pont: 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2019. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
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Elnök: Jelzi, hogy mivel ő a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványnak az elnöke, így személyes 
érintettség miatt nem fog szavazni az előterjesztésről. 
Természetesen amennyiben bármilyen kérdés felmerül a Közalapítványról, szívesen válaszol rá. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 76. számú 
előterjesztés elfogadásáról. 

5/2020. (II. 19.) KÁB határozat 
a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2019. évi támogatásának elszámolásáról 
(7 igen, egyhangú szavazattal) 
A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére 2019. 
évben nyújtott 1 OOO OOO összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

3. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 

Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkaterve 
Előterjesztő: Stemler Diána bizottsági elnök 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy az előterjesztésre azért volt szükség, mert keddi napról szerdára 
helyezték át az üléseket. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, 
észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését 
a 96. számú előterjesztés elfogadásáról. 

6/2020. (II. 19.) KÁB határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend- és 
Állatvédelmi Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat Képviselő
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati 
rendelet 75. §-ában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottságnak a 2020. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg. 
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és 2021. január l-jén hatályát veszti. 
3. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkatervéről szóló 7 /2019. (XII. 17.) KÁB 
határozat. 

1. melléklet a 6/2020. (II. 19.) KÁB határozathoz 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Közrend- és Állatvédelmi Bizottságának 2020. évi munkaterve 

Január 21. 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Február 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 
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Március 

1. Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

2. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtott 2019. évi támogatás elszámolása 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

3. Beszámoló a Kőbányai Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Kőbányai Közterület-felügyelet vezetője 

Április 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Május 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Június 

1. Lakossági igények alapján összeállított kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezésére javaslat 
Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

július tanácskozási szünet 

Augusztus 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Szeptember 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

Október 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 

November 

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont. 
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December 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrend
Állatvédelmi Bizottsága 2021. évi munkaterve 
Előterjesztő: önkormányzati képviselő, a Bizottság elnöke 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

2. Tájékoztató a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: a jegyző 
Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője 

Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Felkéri lrmalós 
Bencét a jegyzőkönyv aláírására. Megköszöni a megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 9.15 
órakor bezárja. 

r J,{t#tit/1, ,8i1-~ 
Stemler Diána 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

lrmalós Bence 
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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BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2020. február 19-én 9.00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Sternler Diána 

Kovács Róbert 

Ács Andrea 

Marksteinné Molnár Julianna 

Dr. Mátrai Gábor Imre 

Irrnalós Bence 

Vincze Sándor 

Péter Norbert 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor József 

Radványi Gábor 

Mustó Géza Zoltán 

Sornlyódy Csaba 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

a 2020. február 19-én 9.00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság üléséről. 
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