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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbánya i ö nkormányzat 
Képviselő-testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2020. augusztus 25-én 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: 10.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Dr. Horváth Márk bizottsági elnök, 
Kovács Róbert, Major Petra, Molnár Róbert, dr. Pap Sándor, a Bizottság képviselő tagjai, 
Nagyné Horváth Emília, Páli László, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Akócs Zoltán, a Bizottság nem képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Hegedűs Károly 
D. Kovács Róbert Antal 
Somlyódy Csaba 
RadványiGábor 
Mustó Géza Zoltán 
Weeber Tibor 
Dr. Szüts Korinna 
Dr. Mózer Éva 

Meghívottak: 
Dr. Szabados Ottó 
Kármán Kitti 

jegyző 

aljegyző 

polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Hatósági Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Hatósági Főosztály Környezetvédelmi Osztály vezetője 

Az ülést vezeti: Dr. Horváth Márk bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
ülését. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kiss 
Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata a 
napirenddel kapcsolatban. 

Kovács Róbert: Javasolja, hogy az Ezüstfa utcai hulladékválogató üzemmel kapcsolatos nyitott 
kérdéseket tárgyalja meg a Bizottság. Javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy Polgármester úr 
kérjen a FKF Zrt.-től ezzel kapcsolatban egy bővebb tájékoztatást. 
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Dr. Szabó Krisztián ügyrendi hozzászólása: Tájékoztatásul közli, hogy a Bizottság napirendjén 
interpelláció vagy előterjesztés szerepelhet. Előterjesztés nélkül nem tárgyalhat és nem dönthet 
semmilyen kérdésben a Bizottság. Így nem lehet felvetni valamely témát, ahogy most Képviselő úr 
javasolta, előterjesztés készítése és benyújtása szükséges, akkor tárgyalhat a Bizottság. 

Elnök: Amennyiben nincs több 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 [12/2020. (VIII. 25.)]: 

1. Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyása (355. számú előterjesztés) 
Előterjesztő : D. Kovács Róbert Antal polgármester 

1. napirendi pont: 
Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Tájékoztatásul közli, hogy a Képviselő-testület 2020. január 23-án rögzítette határozatában 
az éghajlati veszélyhelyzet fennállását, ennek folyományaként a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
előkészítette Kőbányai Klímastratégiáját, mely az előterjesztés mellékletében megtalálható. Ebben 
egyrészt a klímatudatosság erősítése a fő szempont, másrészt az épületek energiafelhasználásának 
optimalizálása. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van jelezze. 

Nagyné Horváth Emília: Megköszöni, hogy sikerült részletes klímaváltozást lassító 
intézkedéseket tenni, reméli, hogy a jövőben még többet tesznek. Elsősorban azt kéri, hogy az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya levelében olvasott 
módszertani útmutatót tanulmányozzák jobban át. Véleménye szerint érdemes hasznosítani az 
útmutató javaslatait. Javasolja a tanulmányban felsoroltak további konkretizálását. A 
Klímastratégia valójában egy tanulmány, tartalmazza az eddig elért eredményeket grafikonokkal 
is szemléltetve. Az útmutató szerint a különböző témák végén a célokhoz érdemes odarendelni a 
tervezett változtatásokat, beruházásokat, amelyek mérsékelik a klímaváltozást, valamint érdemes 
konkrét táblázatba összefoglalni mi történt eddig, mi a cél és hogyan tudják azt megvalósítani. Az 
Elnök úr által is említett energiapolitikai lépéseket, például az alternatív energiafelhasználást, 
épületek szigetelését, társasházaknak szóló pályázatokat javasolja tehát táblázatba összefoglalni. 
A Klímastratégiában szerepel például a villámárvizek témaköre, amelyek sajnos eléggé sújtják 
Kőbányát is, például az Élessaroknál létrejövő helyzetekben. Az a céljuk, hogy ezeket csökkentsék, 
kéri, hogy sorolják fel azokat az elképzeléseket, amiket tenni tudnak ebben az ügyben. Ismételten 
kéri, hogy vegyék figyelembe a módszertani útmutató ajánlásait. 
Megemlíti, hogy kisebb javításokat, elütéseket talált a Klímastratégiában, javasolja ezek javítását. 
Példának hozza fel, hogy a Megjegyzéseknél - ami a 9. oldalon látható, de véleménye szerint az 
valójában az 5. oldal - az szerepel, hogy a X. kerület a múlt század végéig önálló település volt. Most 
már a XXI. században járunk, tehát ez az információ nem a XX. századra vonatkozik, hanem még a 
XIX. századra. A XX. században már tulajdonképpen egy külső kerülete volt Kőbánya a fővárosnak. 
Talált még egy-két kisebb hibát vagy elütést, amit szívesen kifejt a tanulmány készítőjének, és 
akkor még ki tudják javítani. Kiemeli, hogy ezek már csak apró, formai észrevételek. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi Képviselő asszonynak, hogy az általa említett apróbb észrevételekkel 
tudják javítani az anyagot, de ez már csak módosító javaslattal lehetséges, mivel a határozatról van 
szó. Kéri, hogy leltározzák fel Kármán Kitti osztályvezető asszonnyal az észrevételeket, és akkor 
egy összefoglaló módosító javaslatban ezeket gyorsan át tudják vezetni, hogy a Képviselő-testület 
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majd egy már még jobb szöveget tudjon megtárgyalni, elfogadni. Kéri Főosztályvezető asszonyt és 
Osztályvezető asszonyt, hogy a módszertani útmutatóval, illetve a stratégiának a SECAP 
dokumentummal való viszonyáról mondjon pár szót, mert viszonylag bonyolult 
dokumentumösszetétele van a klímára, környezetvédelemre vonatkozó különböző 

célkitűzéseknek és ezeknek van jogszabályi szabályozása is. Kifejtik majd a kolléganők, hogy amely 
elemek esetleg úgy tűnnek, hogy hiányoznak vagy részletesebben szerepelhetnének a 
Stratégiában, azok milyen összefüggésben vannak ezzel a készülő további dokumentummal. 
Hozzáteszi, hogy arra is gondolni kell, hogy az Önkormányzat esetében a konkrét intézkedések 
meghatározása értelmesen és biztonságosan a költségvetésben tud megtörténni. Óvná attól a 
Bizottságot, illetve a Képviselő-testületet, hogy olyan stratégiát javasoljon, illetve fogadjon el, 
amelyben olyan célkitűzések vannak, amelyek utána azért nem valósulnak meg, mert a 
költségvetés konkrét lebontásába nem férnek bele. Akár egy adott évben, akár egy stratégiának a 
hosszabb időtartama alatt az természetszerű, hogy az Önkormányzat konkrét intézkedéseit a 
költségvetés fogja megalapozni. Kéri, hogy Elnök úr legyen szíves szót adni a Vezető asszonyoknak. 

Kármán Kitti: Kiegészítésül elmondja, hogy ebben a Klímastratégiában helyi problémákra 
próbáltak rávilágítani. A 2020. januári képviselő-testületi döntés alapján egy SECAP elkészítése is 
folyamatban van, amellyel kapcsolatosan hamarosan szerződés megkötésére sor kerül. Az már 
fogja tartalmazni a módszertani útmutató alapján azokat a részletesebb problémákat, illetve 
tartalmi elemeket, amelyeket ez a minisztériumi ajánlás is előirányzott. Ez a helyi Klímastratégia 
inkább helyi szintű problémákra próbál rávilágítani, az a SECAP, amely egy klíma- és akcióvédelmi 
program lesz, az pedig egy kicsit tágabb értelemben konkrét feladatokat, javaslatokat irányoz elő. 

Dr. Szabó Krisztián: Pontosításul elmondja, miért van ez a - nevezzük így- értelmetlen megoldás, 
hogy egybetartozó, egyben jobban olvasható és összegezhető dolgokat különválasztanak. Ez azért 
van, mert mindegyik dokumentumnak más a jogszabályi alapja és más a következménye, vagy más 
követelményrendszert elégít ki. A SECAP egy kifejezetten olyan dokumentum, amely ahhoz 
szükséges, hogy különböző pályázati, illetve európai uniós tárgyban meglévő előírásoknak, 

követelményeknek megfeleljen az Önkormányzat. Azért nem lehet ezt egybegyúrni és a 
Klímastratégiát olyanná alkotni, amely minden egyéb igényt is kielégít, mert a SECAP-ban kell 
léteznie egy külön ilyen elnevezésű dokumentumnak, és azt nem tartanák célszerűnek, hogy ezek 
között átfedések, ismétlődések legyenek. Felmérésben, megalapozásban lehet ismétlődés, de a 
célok és a konkrét intézkedési tervek tekintetében jó, ha ezek inkább az átfogó és a rész 
viszonyában állnak egymással, különben ellentmondásba kerülhetnének vagy a megvalósításuk 
során ütközhetnének problémába. Javasolja, hogy ezt a megközelítést fogadják el és próbálják 
ezeket a dokumentumokat majd egységben kezelni. Azt se felejtsék el, hogy egyébként ehhez az 
egységhez szintén hozzátartozik a környezetvédelmi program, hiszen az még globálisabban a 
környezetet érintő mindenféle célokat, programokat, intézkedéseket tartalmazza. A Klímastratégia 
már ennek egy ága, a klímával kapcsolatos összefüggéseket sokáig lehetne boncolgatni - hogy 
minden mindennel összefügg és ez megint csak egy egység -, de ez a három dokumentum jól 
elkülönülve tudja szolgálni majd az önkormányzati adminisztratív célokat. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 355. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a „Kőbánya 
Klímastratégiájának jóváhagyásáról" szóló 355. számú előterjesztést támogatja [13/2020. (VIII. 
25.)]. 
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Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Megköszöni a 
megjelentek munkáját és a Bizottság ülését 10.15 órakor bezárja. 

Dr. Horváth Márk 
bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

v' 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 

a 2020. augusztus 25-én 10.00 órakor megtartott 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság üléséről. 

A Bizottság tagjai: 

Dr. Horváth Márk elnök 

Dr. Pap Sándor 

Molnár Róbert 

Kovács Róbert 

Major Petra 

Páll László 

Nagyné Horváth Emília 

Akócs Zoltán 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Mustó Géza Zoltán 

RadványiGábor 

Somlyódy Csaba 

Weeber Tibor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak jelenléti íve 

a 2020. augusztus 25-én 10.00-kor megtartott Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 


