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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KÖZREND-ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁGA 

JE G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 2021. június 23-án a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. II. em. 
200.) megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 9.05 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Stemler Diána bizottsági elnök, 
Bakos Bernadett, Kovács Róbert, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, a Bizottság 
képviselő tagjai, 
lrmalós 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 
RadványiGábor
Weeber Tibor József
Dr. Ács Viktória
Dr. Szüts Korinna
Dr. Nagy Jolán
Szolnoki Ferencné

Meghívottak: 
Baricska Norbert 
Horváth Lajos 
Tóth Béla 
Nagyné Hirbek Edina 

jegyző 
aljegyző 
polgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
alpolgármester 
a Jegyzői Titkárság vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály képviseletében 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály részéről 

a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 
a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője 
a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke 
a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület vezetője 

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. Kérdezi Jegyző urat, hogy a napirend megszavazása 
előtt megadhatja-e a szót Tóth Béla úrnak és Polgármester úrnak? 

Dr. Szabó Krisztián: Tájékoztatásul közli, hogy napirend előtti felszólalásra képviselő vagy 
bizottsági tag jogosult. Polgármester úr felszólalhat napirend előtt, Tóth Béla úr nem. 

Elnök: Kérdezi, hogy a Rendőrkapitányságról szóló beszámoló után felszólalhat-e Tóth Béla úr? 

Dr. Szabó Krisztián: Természetesen napirend keretében, aki jelen van, annak Elnök asszony szót 
adhat. 
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Elnök: Köszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Bizottság tagjait, van-e észrevételük, javaslatuk a 
napirendhez. Jelzi, hogy a kiküldött meghívóban 3. sorszámmal jelzett Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztő 
visszavonta. A következő, augusztusi bizottsági ülésen fognak beszámolni a tevékenységükről. 
Amennyiben nincs több 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 [1/2021. (VI. 23.)]: 

1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi 
tevékenységéről (288. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

2. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről (287. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

3. A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése (321. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Stemler Diána önkormányzati képviselő 

4. Kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése, bontása és cseréje (302. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Kéri Rendőrkapitány urat, hogy mutatkozzon be, mivel nemrég kezdte a tevékenységét. 

Baricska Norbert: Üdvözli a megjelenteket, bemutatkozik. Február 1-je óta bízta meg Főkapitány 
úr a X. kerületi Rendőrkapitányság vezetésével. Magáról elmondja, hogy 21 éve rendőr a BRFK-n, 
valamikor a VIII. kerületben kezdte pályáját, ott 10 évet szolgált, majd Újbudán, Zuglóban és több 
más kerületben is szolgált, végig bűnügyi vonalon. Kapitányságvezetőként ez az első megbízása. 
Elmondja, hogy a világjárvány miatt nem jutott még el minden képviselőhöz. Sokukkal találkozott 
már, de nem mindenkivel. Ezt a hiányosságát pótolni fogja most, hogy már lehetőség van rá. Kéri, 
hogy a megadott elérhetőségein, ha valakinek hozzá, illetve a rendőrséghez fűződő konkrét 
kérdése van, akkor forduljon hozzá bizalommal. A rendőrkapitánysági beszámolóval kapcsolatban 
jelzi, hogy a prezentációt holnap fogja bemutatni. Az elküldött anyaghoz kiegészítésül hozzáteszi, 
hogy a 2020-as év még Gyetvai ezredes úr és a Kapitányság személyi állományának az érdeme. Az 
eredményeket összefoglalva azt gondolja, hogy kiváló eredmények és büszkén ülhet itt és 
számolhat be ezekről. Hozzáteszi, hogy a holnapi napra konkrét számokkal és részletekbe menően 
készül. A 2020-as év általában és sajnos a világjárvány kezeléséről szólt. Köszöni a lehetőséget a 
bemutatkozásra. Megismétli kérését, hogy forduljon hozzá bárki bizalommal, hogyha rendészeti, 
rendőrségi problémával találkozik, mindenkinek áll rendelkezésére és ha esetleg felmerülő kérdés 
van, nagyon szívesen válaszol rá. 
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Elnök: Köszöni a bemutatkozást és a beszámolót. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Bakos Bernadett: Látja a nyomozás eredményességi mutatóknál, hogy a különféle lopások, 
betörések, gépjármű-feltörések többnyire csekély mértékben, de azért javultak. Kérdezi, mi az oka 
ennek, mi a módja a javulásnak. Összességében, ha a teljes nyomozás eredményességi mutatót 
nézik, akkor ez az 57-58% hogyan viszonyul a környező kerületekhez, illetve mit jelent budapesti 
szinten? A Népligetről írják, hogy naponta ellenőrzik ezeket a területeket. Ténylegesen milyen 
időközönként, mennyi ideig, mely területeken végeznek ellenőrzést és ott mit tapasztalnak? Néha 
lát a Népligetben elgurulni rendőrautót, de úgy gondolja, hogy vannak a Népligetben olyan nagyon 
kis területű gócpontok, amikre érdemesebb lenne jobban odafigyelni. Megemlíti a SOTE épületét, 
a Centenáriumi Országparkot és a Linné sétányt, ami kifejezett gócpont, javasolja, hogy inkább 
ezeket lenne érdemes ellenőrizni. A kapcsolati erőszak esetében és itt a fiatalok által vagy 
sérelmére elkövetett bűncselekményeknél nem szerepelnek ugyan konkrét számok a 
beszámolóban, de tapasztaltak-e bármilyen változást, emelkedést ezekben a számokban a 2020-as 
rendkívüli évben? 

Baricska Norbert: Válaszul közli, hogy BRFK-szinten a X. kerületben a közbiztonság stabil, a 
számok tekintetében Budapest első harmadához tartozik mind a felderítési, mind a nyomozási 
eredményesség tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy megnyugodhatnak, hiszen ahhoz, hogy a 
számok ne romoljanak, folyamatosan többet és egyre többet kell tenni. Külön Kőbányára kitérve 
Képviselő asszony említette a Népligetet. A Népligetben a valóságban folyamatosan jelen vannak. 
A Népliget összetett terület a Fradival, a nemsokára nyíló szórakozóhellyel, illetve az ott felmerülő 
prostitúció szabálysértésekkel is. Folyamatosan, gyakorlatilag napi szinten történnek 
szabálysértési ügyben előállítások, de voltak olyan bűncselekmények is, amelyekről számot is 
tudtak adni, ilyen volt az 1-es villamos nyomvonalán a telefonlopások. Folyamatosan jelen vannak 
a helyszínen. A rendőri munkához hozzátartozik, hogy nem tudja azt mondani, hogy 12 és 14 óra 
közt vannak kint mindig, hiszen, ha kiszámíthatóan vannak jelen egy-egy területen, akkor 
nyilvánvalóan az ott szabálysértéseket vagy bűncselekményeket elkövető állampolgárok is tudják, 
hogy mikor lesznek ott. Változó időpontokban, folyamatosan jelen vannak. A kapcsolati erőszakkal 
kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosan, napi szinten egyeztetnek a Bárkával és a jelzőrendszer 
minden tagjával. Gyakorlatilag a jelzések megközelítőleg 50%-a a Bárka irányából történik. Ezzel 
kapcsolatban stagnáló számokat tapasztalnak, tehát jelentősen nem csökken, azonban tudják ezt 
szinten tartani, nem tapasztalt növekedést benne. 

Dr. Mátrai Gábor Imre: A tavalyi évben és az ideiben bízik benne, hogy lecseng a Covid járvány. A 
beszámolóban látja, hogy a bűnelkövetők leleményesek voltak. Kérdezi, milyen plusz 
bűncselekmények vagy új kategóriák jelentek meg a Covid 19 járvánnyal kapcsolatosan. Látja, hogy 
a csalással és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatosan írnak a beszámolóban. Milyen plusz 
feladatok, milyen egyéb munkateher járult ehhez a Rendőrkapitányságra a X. kerületben. 

Baricska Norbert: Új bűncselekményi kategóriák nem jelentek meg, viszont áttolódott leginkább 
az online térbe a csalások elkövetése. A különböző szabályozók okán a személyes kapcsolattartás 
- az a fajta klasszikus csalás, amikor az idősek sérelmére elkövetett csalások során elkísérik, 
ráveszik különböző dolgokra - nem volt lehetséges a kijárási korlátozás, illetve a kapcsolattartási 
lehetőségek beszűkülése kapcsán, ezért inkább az online térbe tevődtek át ezek. Nagyobb számmal 
találkoztak internetes csalásokkal vagy a járványügyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó 
csalásokkal. Ezeket egyébként nemcsak a kőbányai rendőrség, de országos szinten kiemelten 
kezelte a rendőrség, számos eredményt is sikerült ebben elérni, így többek között Kőbányán is egy 
nagyobb mennyiségű hamisított védekezést segítő terméket, illetve csalót sikerült elkapni. A 
pluszfeladatokról elmondja, hogy bizonyos szegmensből nőttek a terhek, bizonyok szegmensből 
csökkentek. A csökkenés az esti kijárási korlátozáshoz köthető, az éjszakai óráik valamelyest 
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könnyebbek voltak, ugyanakkor a védekezéshez kapcsolódó plusz feladatok, a megerősített 
közterületi jelenlét, a bűnügyi állománynak a közterületen történő foglalkoztatása mind olyan 
plusz terhek voltak, amelyek az átlagostól eltérőek. Véleménye szerint kiválóan vizsgáztak a 
kollégái ezen a területen is és sikerült ezeket a feladatokat abszolválni. Az idei évre vonatkozó, nem 
közvetlenül Covid világjárványhoz kapcsolódó teher, hogy a nyitást követően a rendezvények 
megszaporodtak. Már most május-júniustól egészen októberig bezárólag főleg Kőbánya területe 
olyan világrendezvényekkel érintett, amelyek biztosítása plusz energiabefektetéssel jár. Ezekben 
folyamatosan konzultálnak a megerősítő erők tekintetében a főkapitánysági szinttel, illetve a 
rendezvények szervezőivel, legyen az helyi vagy világrendezvény. Folyamatosan tartják a 
kapcsolatot tehát és a megfelelő létszámot biztosítani tudják hozzá. 

Radványi Gábor: Megemlíti, hogy az élet különböző területein komoly kihívást jelent a munkaerő
utánpótlás, legyen szó óvodákról, iskolákról, egészségügyi dolgozóknál a fiatalok beépítéséről a 
rendszerbe. Kérdezi, hogy ez a helyzet, hogy áll a Kőbányai Rendőrkapitányság területén jelenleg. 
Tudják, hogy tiszthelyettesek, tisztek végeznek, ezekből hányan vannak, akik Kőbányára jönnek és 
úgy döntenek, hogy itt akarnak szolgálni? Az előző években mindig azt hallották, hogy kevés a 
rendőr. Van-e arra remény, hogy jobb lesz a helyzet? 

Baricska Norbert: Válaszul elmondja, hogy többen érkeztek a kapitányságra februárig, a távozók 
száma minimális volt. A szakközépiskolák irányából valamikor nyáron lesz kibocsátás, nem tud 
pontos létszámot mondani arról, hogy a tiszthelyetteseket tekintve hány főt kapnak A 
Közszolgálati Egyetemen végzettek közül az idei évben Kőbányára nem érkezik tiszt, azonban saját 
állományból sikerült tiszteket kinevezni tiszthelyettesből megfelelő végzettség után, az ő pótlásuk 
sikerült. A közszerződésesekkel kapcsolatban egyetlen egy kolléga van Kőbányán, aki beadta a 
felmondását és leszerelt, azonban ez nem friss, a világjárványhoz köthető dolog. Ő már hosszú ideje 
nem dolgozott, a felmentését töltötte. Összeségében az állomány létszáma stabil, nem csökkent, 
pár fővel még tudták is növelni. Ez egy kőbányai helyi sajátosság. A kapitányságon egy olyan szó 
szerint összetartó társasággal találkozott, ami a BRFK viszonylatában is ritka, és ez a közösség, 
illetve a közösség ereje, ami összekovácsolja őket azt mutatja, hogy itt kisebb az elmeneteli 
hajlandóság. 

Radványi Gábor: Látott a beszámolóban egy emberkereskedelemmel kapcsolatos részt. Nem túl 
konkrét a megfogalmazás, igazából nem feltétlenül kell a Bizottságnak minden ügyről tudni. Kéri 
Kapitány urat, hogy fejtse ki ez konkrét Kőbányán eseti szinten mit tartalmaz. Migránsok szállítását 
vagy esetleg prostitúcióval kapcsolatban örömlányokkal való kereskedést, vagy mi tartozik ide? Mi 
jellemzi a kerületet e tekintetben? 

Baricska Norbert: A kerületi specifikumról elmondja, hogy a migráció és az ahhoz kapcsolódó 
embercsempészet volt, amikor nemrég egy Bosch-hoz érkező kamionon találtak 6 főt, akivel 
szemben a BRFK főosztályi szintű hatáskörben folytattak eljárást. Maga az embercsempészés 
végrehajtási formái nem itt történtek Magyarországon, nem is célország, hanem tranzitország 
vagyunk. Az embercsempészethez kapcsolódó ellenőrzések tekintetében a jelenlévő cégek és a 
szállítmányok tekintetében előfordul olyan eset, amikor a kamionon találnak migránsokat. 

Mustó Géza Zoltán: Kérdezi Kapitány urat, hogy a viszonylag régóta húzódó épületfelújítás 
elindul-e és ha igen, mikor? Ez tulajdonképpen mire fog kiterjedni? 

Baricska Norbert: Július 18-án jár le az a határidő, amíg eldöntik, hogy megtörténik-e a felújítás. 
Informálisan úgy tudja, hogy az önerőhöz kapcsolódó aláírásra várnak a projekt kivitelezésével 
kapcsolatosan. Tudomása szerint ez meg fog történni. Felvette a kivitelező cég szakemberével a 
kapcsolatot, aki helyi szinten a munkálatokat koordinálni fogja. A felújításba külső nyílászáró
csere, fűtéskorszerűsítés - a belső radiátorok, a kazán cseréje és részben a vezetékek cseréje -
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tartozik, a külső homlokzat fog megújulni, szigetelést kap és színezve lesz, illetve az energetikai 
korszerűsítés jegyében kapnak napelemet a tetőre, ami együtt jár majd bizonyos villamoshálózati 
eszközök cseréjével is. A külső nyílászárók tekintetében a régi garázskapujuk is megújul, illetve a 
felújításhoz kapcsolódó helyreállítási munkák teljesülnek ennek a projektnek a keretében. 

Elnök: Köszöni szépen a válaszokat. Mindannyian örülni fognak, ha ez megvalósul. Még egyszer 
kérdezi Jegyző urat, hogy megtehetik-e, hogy szavaznak erről a napirendről, de még nem zárja le 
azt, majd megadja a szót Tóth Bélának, vagy még ne szavazzanak? 

Dr. Szabó Krisztián: Jelzi, hogy az utóbbi megoldást kellene választani. A szavazás után már a 
napirend lezárása történik, akkor már nem adható szó. 

Elnök: Köszöni a választ. Megköszöni a „Legyen tered II." programban részt vevő, részt vállaló 
szervezeteknek és embereknek a munkáját. Megadja a szót Tóth Bélának, a Kőbánya 
Közbiztonságáért Közalapítvány elnökének. 

Tóth Béla: Óriási sikerről számol be a megjelenteknek. Megköszöni a Legyen tered 1. és II. 
kivitelezésében az Önkormányzat, az Önkormányzat vezetésének és minden résztvevőnek a 
segítségét. Ebben a sikerben olyannyira továbbmentek, hogy egy nagy projektzáró szakmai 
konferenciára készülnek itt Kőbányán. Ez szakmai nap is lesz egyben, legalább 100 résztvevővel. 
Már tervben van egy V 4-es konferencia is. Polgármester úrral beszéltek róla, hogy a testvérvárosok 
főépítészeivel, rendőri vezetőivel, illetve bűnüldözési szakembereivel tudnának egy konferenciát 
tartani valószínűleg szeptemberben. Természetesen a Nemzeti Bűnüldözési Tanács is részt venne 
ezen. Alpolgármester úrral múlt csütörtökön elismeréseket adtak át. Most itt az ülésen át szeretné 
adni Nagyné Hirbek Edinának az elismerésüket, ebben kéri Polgármester úr segítségét. Ennek a két 
térfelújításnak a második részében alakították ki a kutyafuttatót, melyet teljes egészében az 
Önkormányzat finanszírozott. Már az egyes ütemben voltak különböző problémák a kutyatartók 
és nem kutyatartók között, ezt szépen tudták rendezni, illetve tudta az Önkormányzat a 
kutyafuttatóval rendezni, ezután pedig köré építették a teret. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
tartoznak egy-két utcabútorral, kukával. Ez nem az ő vagy a kivitelező hibája, egyszerűen a Covid 
alatt lelassultak a beszerzések. Nincs anyag, galvanizáló anyag és ember, emiatt csúszik a 
Városszépítő Kft. munkája. Meg fognak érkezni a bútorok és a vállalkozó felszereli az eszközöket. 
Köszöni, hogy meghallgatták és további jó munkát kíván. 

Tóth Béla átadja Polgármester úrral Nagyné Hirbek Edinának a Kőbánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány elismerését. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 288. 
számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Beszámoló a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről" szóló 288. számú 
előterjesztésttámogatja [2/2021. (VI. 23.)]. 

2. napirendi pont: 
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

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

s 



Horváth Lajos: Köszönti a megjelenteket. Nem szeretne szóbeli kiegészítést mondani a 
beszámolóhoz, a prezentációval holnapra készült. Ha valakinek kérdése van, szívesen áll 
rendelkezésre. 

Bakos Bernadett: Jelzi, hogy a MOLaRi riasztórendszerrel kapcsolatban van kérdése. Szerepel az 
anyagban, hogy ezt rendszeresen, havonta kipróbálják és a teljes kerületben hallani. Az a 
tapasztalata, hogy az emberek nem igazán értik, miről szól ez a rendszer és hogy egy esetleges éles 
riasztás esetén mi a teendőjük. Rengeteg tévhit kering arról, hová kell menni, milyen óvóhelyre. 
Véleménye szerint ezt tisztába kell tenni. Meglátása szerint az Önkormányzat feladata, hogy a 
Kőbánya tv-ben, újságban szerepeljen ez mindenhol. Szerepel a Tűzoltóság beszámolójában, hogy 
az óvodákban, iskolákban tartanak tűzvédelmi felvilágosításokat és bemutatókat. Kérdezi, hogy 
ennek az oktatásnak része-e, hogy az éles MOLaRi riasztás esetén mi a teendő? 

Horváth Lajos: Tájékoztatásul közli, hogy a MOLaRi rendszert az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság működteti, tehát sem a fővárosnak, sem a kerületi tűzoltó-parancsnokságnak nincs 
ráhatása. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján van egy MOLaRi fül, és ott 
különböző információkat lehet a rendszerről megtudni. Röviden kifejti, hogy a MOLaRi rendszer 
egy biztonságot növelő rendszer. Ezt hasonlóképpen kell felfogni, mint amikor valaki riasztót 
szereltet a lakásába. Azért szerelteti be, hogyha baj van, akkor jelezzen. Ez a MOLaRi rendszer is 
akkor jelez, ha baj van. A MOLaRi rendszer egy nagyon fejlett rendszer, minden végpontot külön 
lehet működtetni, élőszót is tud közölni. Amikor ezek a havi próbák vannak - részleges és teljes 
próba - ezek mind csak azért vannak, hogy a rendszer működését ellenőrizzék. Ilyenkor a kollégái 
kimennek különböző helyszínekre és a saját fülükkel ellenőrzik, van-e valami probléma. 
Jellemzően a rendszerrel nincs probléma és jól működik. 

Elnök: Köszöni a választ. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg 
döntését a 287. számú előterjesztés támogatásáról. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a „Beszámoló a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről" szóló 287. számú előterjesztést 
támogatja [3/2021. (VI. 23.)]. 

3. napirendi pont: 
A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: Stemler Diána önkormányzati képviselő 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Itt van a helyszínen Nagyné Hirbek Edina, tudnak tőle kérdezni. Az a cél, hogy a következő üléseken 
mindig részt vegyen valaki a ZöldEb Egyesülettől, hogy kérdés esetén tudjon válaszolni. 

Előterjesztő szóbeli módosító javaslata: A határozattervezet 1. mellékletét képező 
Együttműködési megállapodás II. része 10. pontjában a „30 napon belül" szövegrész helyébe a „45 
napon belül" szöveg lép. 
Indoklás: Nyáron a Bizottság szünetelni fog, ezért a 45 nap szükséges ahhoz, hogy pontosítani 
lehessen a programterveket. 

(321/1. módosító javaslat) 

Dr. Szabó Krisztián: Nincs eljárásjogi akadály, módosító javaslatként pontosan megfogalmazta 
Elnök asszony a szerződés szövegére vonatkozó módosítást. Meg kell mondani, hogy a 30 nap 
helyett mi legyen, akkor lesz pontos a javaslat. Előterjesztőként a támogatásról sem kell 
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nyilatkozni. Ha nincs ellenvetés, akkor a Bizottságnak nem kell külön szavazni a módosító 
javaslatról, a végleges döntést meghozhatja a testület. 

Elnök: A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület a támogatásáról biztosította a kérdésben. 
Megismétli, hogy 45 napot javasol az Együttműködési megállapodásban feltüntetni. Amennyiben 
nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 321. számú előterjesztés 
elfogadásáról a 321/1. módosító javaslat figyelembevételével. 

4/2021. (VI. 23.) KÁB határozat 
a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel (székhelye: 
1078 Budapest, István utca 38. III/2/A, adószám: 18876495-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-
0016301, levelezési cím: 1138 Budapest, Újpalotai út 8-10. 1/5 ., képviseli : Nagyné Hirbek Edina 
elnök) a kerületben élő állattartók és lakosok közötti hatékony kommunikáció, szemléletformálás 
és a környezettudatosság elősegítése érdekében az 1. melléklet szerinti tartalommal 
együttműködési megállapodást köt. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

1. melléklet a 4/2021 (VI. 23.) KÁB határozathoz 

Együttműködési megállapodás 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 
1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR-törzsszáma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseli: D. Kovács Róbert Antal 
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 
(székhelye: 1107 Budapest, Basa u. 1., adószáma: 14324130-2-42, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11710002-20205056-00000000, képviseletében Szabó László ügyvezető (a továbbiakban: 
Kőkert Kft.); 

másrészről a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület (székhelye: 1078 Budapest, István utca 38. 
lll/2/A, adószám: 18876495-1-42, nyilvántartási szám: 01-02-0016301, levelezési cím: 1138 
Budapest, Újpalotai út 8-10. I/5., képviseli: Nagyné Hirbek Edina elnök) ( a továbbiakban: 
Egyesület, együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

I. A megállapodás tárgya 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Közrend- és Állatvédelmi 
Bizottságának a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesülettel együttműködési megállapodás 
megkötéséről szóló 4/2021. (VI. 23.) KÁB határozata alapján 2021 .július 1. napjától 2022.június 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra a Felek együttműködési megállapodást kötnek a felelős 
állattartás népszerűsítése, valamint ezzel kapcsolatban az Önkormányzat, valamint a kerületben élő 
állattartók és lakosok közötti hatékony kommunikáció, a szemléletformálás és a 
környezettudatosság elősegítése érdekében. 
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II. Az Egyesület vállalásai, jogai 

1. Az Egyesület aktív részvételével vállalja az Önkormányzat és a kerületi állattartók közötti 
rendszeres kommunikáció elősegítését. 

2. Az Egyesület vállalja az Önkormányzat és a kerületi állattartók érdekkörében felmerült 
igények felmérésében szükséges koordinációt. 

3. Az Egyesület elsődleges szempontjai között kezeli a kerületi állattartók és állatok 
szempontjainak érdekérvényesítését az újonnan kialakítandó, illetve a meglévő 

kutyafuttatók átalakítása során, amely esetén javaslattétellel él az Önkormányzat felé. 
4. Az Egyesület a kőbányai kutyafuttatókban tervezett műszaki változtatások előtt szakmai 

szempontok figyelembevételével konzultációs lehetőségre igényt tart. Segítséget nyújt a 
koordináció során az állattartók és az Önkormányzat közötti kommunikáció átvállalásával. 

5. Az Egyesület az állatartók és a lakosság közötti konfliktusok feloldásában, kezelésében 
szakmai segítséget nyújt, abban tevékenyen részt vállal. 

6. Az Egyesület aktívan részt vesz a felelős állattartás népszerűsítése, a szemléletformálás, 
figyelemfelkeltés során. Ebbe be kívánja vonni a felnőtt lakosság mellett az általános 
iskolások és óvodások körét is. 

7. Állatvédelmi és állatjóléti témakörben az Egyesület eseti javaslattételi lehetőségével élni 
kíván. 

8. Az Egyesület a kerületi, de országos vagy világprogramokhoz kapcsolódó kerületszépítés 
népszerűsítésében aktívan részt vesz. 

9. Az Egyesület a pártoló tagjainak bevonásával a kutyafuttatók és Juttatásra kijelölt területek 
gondozásában és tisztán tartásában aktív szerepet vállal a Kőkert Kft.-vel történő előzetes 
egyeztetést követően, továbbá az eseti fertőtlenítési, gondozási feladatokhoz szakmai 
háttéranyagokat biztosít. 

10. Az Egyesület a kőbányai kutyás programokra 11ZöldEb-2021" címmel javaslatot készít, 
amelyet legkésőbb a szerződés aláírásától számított 45 napon belül benyújt az 
Önkormányzatnak. 

11. Az Egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a maga és a pártoló tagok által végzett 
tevékenység során az Önkormányzat jó hírnevét, más jogait ne sértse, a közös 
együttműködés során politikai tevékenységet nem végez. 

12. Az Egyesület és a vele kapcsolatban álló önkéntesek tevékenységük során tartózkodnak 
minden olyan magatartástól, amely a lakosságot zavarja. Az önkéntes munka során a 
lakossági észrevételeket, jelzéseket udvariasan fogadják, a problémamegoldás során a 
lehető legkisebb kellemetlenséggel, akadályozással járó megoldást választják. 

13. Az Egyesület a megállapodással érintett vállalásait önként, térítésmentesen vállalja. 

Ill. Az Önkormányzat vállalásai és jogai 

1. Az Önkormányzat támogatja az Egyesületet céljai megvalósításában. 
2. Az Önkormányzat által szervezett, az Egyesület tevékenységi köréhez illeszkedő témakörben 

szervezett kerületi rendezvényeken az Egyesület részére megjelenési lehetőséget biztosít. 
3. Az Önkormányzat az Egyesület szemléletformálási oktató programjai népszerűsítésében 

részt vállal, a honlapján a szemléletformáló és egyéb szakmai háttérinformációs anyagok 
megjelenéséhez felületet biztosít. 

4. Az Önkormányzat a II. 9. pontban foglaltak elősegítésére a kutyafuttatók üzemeltetését 
végző Kőkert Kft.-vel és az Egyesülettel szakmai egyeztetést folytat, és támogatja az 
Egyesület és a Kőkert Kft. közötti együttműködést. 

S. A kutyafuttatókat az Önkormányzat megbízásából üzemeltető Kőkert Kft. az önkéntes 
munkavégzéshez szükséges kézi eszközöket (kesztyű, zsák, gereblye, ásó stb.) biztosítja a 
munkavégzés idejére. 
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IV. Kapcsolattartás módja 

A Felek az együttműködés során elsődlegesen elektronikusan {e-mail) tartják a kapcsolatot. 

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Szolnoki Ferencné zöldterületi ügyintéző 
Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Tel.: 06 1 4338 283 
E-mail: SzolnokiFerencne@kobanva.hu 

A KŐKERT Non-profit Közhasznú Kft. részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Birtalan Ádám műszaki ágazatvezető 
Cím: 1107 Budapest, Basa utca 1. 
Tel.: 06 20 329-2786 
E-mail: birtalan.adam@kokertkft.hu 

Az Egyesület részéről kapcsolattartásra jogosult: 
Név: Nagyné Hirbek Edina elnök 
Levelezési cím: 1138 Budapest, Újpalotai út8-10. 1/5. 
Tel.: 06 31 781 6940 
E-mail: info@zoldeb.hu 

V. Egyéb rendelkezések 

1. Az Egyesület az együttműködési megállapodás megszűnése előtt legalább 30 nappal az éves 
tevékenységéről részletes írásos beszámolót készít, amelyet az Önkormányzat Jelé benyújt. 

2. A megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben az Egyesület vagy a 
vele kapcsolatban álló önkéntes személyek magatartása az Önkormányzat jóhírnevét sérti 
vagy rossz színben tünteti fel, az Önkormányzat jogosult az együttműködési megállapodást 
azonnali hatállyal felmondani, és az ebből eredő kárigényét érvényesíteni. 

3. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel 

összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik { a 
továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját 
Közreműködője tekintetében mindegyik fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője 
tekintetében a másik fél a címzett. 

4. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során 
a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezetiegység-szintű nyilvántartása céljából kezelik, a szerződés 

teljesítéshez, a jogi igény érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges időtartamig. 

S. A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
6. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

kötelezettségük nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért 
teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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Jelen megállapodás három számozott oldalból áll és elektronikus változatban készült. A Felek a 
szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

Budapest, időbélyegző szerint 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: 

Budapest, 2021 . június „ 

ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 
Nagyné Hirbek Edina 

Kőkert Non-profit Kft. 
Szabó László 
ügyvezető 

elnök 

Szolnoki Ferencné 
zöldterületi ügyintéző 

Dr. Nagy Jolán 
kamarai jogtanácsos 

Elnök: Köszöni szépen Nagyné Hirbek Edinának, hogy megjelent. Reményét fejezi ki, hogy 
hamarosan alá tudja írni az Önkormányzat az együttműködési megállapodást. 

4. napirendi pont: 
Kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése, bontása és cseréje 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

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

Kovács Róbert: A Sportligetben található kutyafuttatóban lévő 2 gyűjtőedénnyel kapcsolatban 
kérdezi, hogy meg fog-e szűnni az egyik? Azzal úgy tűnik, nincs további teendő . Mindkét edény 
korábban a futtató területén belül olyan helyen helyezkedett el, ahol nekimentek a kutyák játék 
közben. Ebből voltak kisebb sérülések, problémák. Javasolja, hogy a megmaradó edényt helyezzék 
át a kutyafuttatón belül egy olyan pontra, ahol nem okoz ilyen veszélyt. 

Mustó Géza Zoltán: Természetesen ez megoldható, kéri, hogy jelöljék ki az új helyet, hová 
szeretnék az edényt a kutyások. Tájékoztatásul közli, hogy összesen 13 új helyszínen jelennek meg 
Kőbányán az új kutyaürülék-gyűjtő edények és 17 helyszínen történik csere. 

Elnök: Kérdezi, hogy szereltek-e le már ezekből a kutyaürülék-gyűjtő edényekből. 

Mustó Géza Zoltán: Nem. 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 302. 
számú előterjesztés elfogadásáról. 
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5/2021. (VI. 23.) KÁB határozat 
kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezéséről, bontásáról és cseréjéről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
1. A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a következő helyszíneken elrendeli kutyaürülék-gyűjtő 

edény kihelyezését: 
aJ Bebek utca és Harmat utca kereszteződése, 
bJ Kocka utca és Mádi utca kereszteződése, 
cJ Kéknyelű utcában a játszótér melletti zöldterület, 
dJ Vaspálya utca és Román utca kereszteződése, 
eJ Cserkesz utca és Bolgár utca kereszteződése, 
f) Mongol utca és Kirgiz utca kereszteződése, 
gJ Kelemen utca és Cserkesz utca kereszteződése, 

hJ Martinovics tér és Kápolna utca kereszteződése, 
iJ Maglódi út 25. szám előtti zöldsáv, 
j) Hatház utca és Gyakorló utca kereszteződése, 
kJ Kada utca és Gergely utca kereszteződése, 
l) Magyarfalu utca és Vadszőlő utca kereszteződése, 
mJ Pilisi utca és Váltó utca kereszteződése, 
nJ Somfa köz és Kékvirág utca kereszteződése, 
oJ Bánya utca Kolozsvári utca kereszteződése, 
pJ az Óhegy park Dér utca felőli oldalán a rendezvényterülethez vezető gyalogút mellett a 

járda melletti sáv, 
qJ Mádi utca 26. szám előtt. 

2. A Bizottság elrendeli a következő kutyaürülék-gyűjtő edények elbontását: 
aJ a 119. számú edény a Sportligetben, 
bJ a 18. számú edény a Pongrácz úton, 
cJ a 35. számú edény az Óhegy parkban, 
dJ a 36. számú edény az Óhegy parkban. 

3. A Bizottság elrendeli az 1. mellékletben meghatározott, műszakilag avult edények cseréjét. 
Határidő: 2021. október 31. 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

1. melléklet az 5/2021 {VI. 23.) KÁB határozathoz 

A cserélendő kutyaürülék-gyűjtő edények 

A B 
1 az edény 

az edény helye 
azonosítószáma 

2 2 Tavas utcai kutyafuttató 
3 4 Ohegy park 
4 5 Csajkovszkij parki kutyafuttató 
5 6 Rottenbiller parki kutyafuttató 
6 17 Monori utca és Kőbányai út kereszteződése 
7 19 Pongrácz út, az orvosi rendelőnél 
8 28 Sibrik Miklós út és Lenfonó utca kereszteződése 
9 33 Hargita sétány és Platán sor kereszteződése 
10 34 Ohegv park 
11 37 Ohegy park 
12 38 Ohegv park 
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13 39 Szalonka köz és Pongrácz köz kereszteződése 
14 41 Csősztorony utca, a park oldalán 
15 42 Ihász közi kutyafuttató 
16 43 Ihász közi kutyafuttató 
17 44 Harmat utca és Harmat köz közötti park 
18 45 Kolozsvári utca és Onodi utca kereszteződése 
19 53 Előd utca és Kőrösi Csoma Sándor út kereszteződése 
20 54 Liget utca és Harmat utca kereszteződése 
21 76 Zách utca és Salgótarjáni utca kereszteződése 
22 78 Csilla utca 10. 
23 79 Hungária krt. 5-7., volt óvodaépületnél 
24 91 Sportliget 
25 92 Sportliget 
26 116 Sportliget 
27 117 Sportliget 
28 118 Sportliget 
29 119 Sportliget 
30 120 Sportliget 
31 125 Ohegy park 
32 126 Óhegy park 
33 130 Rottenbiller parki kutyafuttató 
34 131 KÖSZI melletti kutyafuttató 
35 137 Tavas utcai kutyafuttató 
36 146 Harmat utca és Csősztorony utca kereszteződése 

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

rf-1~ Péw:v 
Stemler Diána 

bizottsági elnök 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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• \egY2 <!ie ·~ 

~ 

1 
'"e.· 
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~ J 
~ t~~ 
-ph l. ,11' 
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K. m. f. 

M~~d~ 
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 2021.június 23-án 9.00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Stemler Diána 

Kovács Róbert 

Bakos Bernadett 

Marksteinné Molnár Julianna 

Dr. Mátrai Gábor Imre 

Irmalós Bence 

Vincze Sándor 

Péter Norbert 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Weeber Tibor József 

Radványi Gábor 

Mustó Géza Zoltán 

Somlyódy Csaba 

Dr. Szüts Korinna 

óH' u~ ~v,l__ ::s:~ :::~ :::::::::::: 
.J; ...... & ... u~ ....................... . 

Aláírás: 
' 1 

f,tt,1>1,f!C/1,, ,f)-zf<-NI., 

::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Aláírás: 

······ ····~ ····································· 

--------------------------- . -- -- --- ---- -------- -- -- --- ---- ---------

~~~: 

~ii?················--------
u u.J .. -----

------------ -- ~ -- -- --D-~-~71------- -- -- ------- -----
---- -- ------------- ----- ------- -_l __ __ -- ------- --------- ----
----- -- --- ---------- ----- ----- -- - --- ------ -------- ---- ------- --- ---



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

a 2021. június 23-án 9 .00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság üléséről. 

NÉV INTÉZMÉNY ALÁÍRÁS 
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