
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

~ számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai és a veszélyhelyzetben 

hozott polgármesteri határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által, valamint a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11 .) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kezdetétől 
a polgármester által a Bizottság hatáskörében meghozott döntés alapján a lejárt határidejű 
végrehajtott, valamint folyamatban lévő határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatom a 
tisztelt Bizottságot. 

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a végrehajtott, további intézkedést nem igénylő 
bizottsági határozatokat, a 2. mellékletben azok a bizottsági határozatok szerepelnek, amelyek 
végrehajtása folyamatban van. Az előterjesztés 3. melléklete a végrehajtott polgármesteri 
határozatot tartalmazza. 

Budapest, 2020. június „ t' 
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1. melléklet az előterjesztéshez

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK 

54/2019. (XII. 18.) KKB határozat  
a Budapest X. kerület, Újhegyi út, Harmat utca, Hangár utca és Bányató utca által határolt 
terület kerületi építési szabályzata módosításának programjavaslatáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest X. kerület, Újhegyi út, Harmat 
utca, Hangár utca és Bányató utca 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 

Intézkedés: A programjavaslat alapján elkészült a kerületi építési szabályzat tervezete, 
jelenleg a rendelettervezet államigazgatási egyeztetése zajlik. 

31/2019. (VI. 26.) KKB határozat  
a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út, Előd utca, Bebek utca, Harmat utca, Kőér 
utca, Óhegy utca, Kápolna tér, Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca, Halom 
köz és Halom utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat 
elkészítésének kezdeményezéséről 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Kőrösi 
Csoma Sándor út, Előd utca, Bebek utca, Harmat utca, Kőér utca, Óhegy utca, Kápolna tér, 
Kápolna utca, Halom utca, Ászok utca, Bánya utca, Halom köz és Halom utca által határolt 
területre vonatkozó kerületi építési szabályzat elkészítésének kezdeményezésével. 
Határidő:   2019. október 31. 
Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A tervezési szerződés aláírásra került. A kerületi építési szabályzat tervezése 
elkezdődött, jelenleg a vizsgálati munkarészek készülnek. 

2. melléklet az előterjesztéshez

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 

52/2019. (XI. 20.) KKB határozat  
a Budapest X. kerület, Fertő utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt 
terület kerületi építési szabályzata elkészítésének kezdeményezéséről 
(5 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Budapest X. kerület, Fertő
utca, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt terület kerületi építési szabályzata
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elkészítésének kezdeményezésével a telepítési tanulmánytervben megfogalmazottak 
figyelembevételével. 
2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges településrendezési szerződés 
aláírására. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

Intézkedés: A tervkészítésre vonatkozó településrendezési szerződés aláírásra került. A 
kerületi építési szabályzat tervezése elkezdődött, a júniusi KKB ülésen a terv 
programjavaslata bemutatásra kerül.  

 
 
5/2020. (II. 18.) KKB határozat  
a Szállás utca 7. szám alatti egykori sertésszállások központi épülete kerületi védettségének 
megszüntetése iránti kezdeményezésről 
(7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal) 
A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a településkép védelméről szóló 15/2019. 
(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti, 64. nyilvántartási számú, Szállás utca 
7. szám alatti, „az egykori sertésszállások központi épülete” megnevezésű védett egyedi érték 
kerületi védettsége megszüntetése iránti eljárást megindítja. 
Határidő:  2020. március 16. 
Feladatkörében érintett:  a Főépítészi Osztály vezetője 
 

Intézkedés: A KKB határozat alapján az ingatlan tulajdonosát, az MNV Zrt.-t levélben 
tájékoztattuk az eljárás megindításáról. 

 
 

3. melléklet az előterjesztéshez 
 
 

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 
150/2020. (V. 6.) polgármesteri határozat 
Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzata 
felülvizsgálatának véleményezéséről 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom: 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 
a Budapest főváros településszerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzata 
felülvizsgálatának véleményezését az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadom. 
Határidő:   azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

 
Intézkedés: A vélemény a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának megfelelően  
megküldésre került a Fővárosi Önkormányzat részére. 
 




