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KŐBÁNYA 

.:iz étO varos 

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 2021. szeptember 15-én 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: 9.02 óra 

A jelenléti ív alapján jelen vannak: 
Stemler Diána bizottsági elnök, 
Bakos Bernadett, Kovács Róbert, Marksteinné Molnár Julianna, a Bizottság képviselő tagjai, 
Irmalós Bence, Péter Norbert, Vincze Sándor, a Bizottság nem képviselő tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Dr. Mátrai Gábor, a Bizottság képviselő tagja 

Távolmaradás oka: 
munkahelyi elfoglaltság 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián 
Dr. Szüts Korinna 

Meghívottak: 
Dr. Erdei Katalin Judit 
Dr. Nagy Jolán 
Dániel Zoltán 
Nagyné Hirbek Edina 

jegyző 

a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Jogi Osztály részéről 
a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály részéről 
a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület vezetője 

Az ülést vezeti: Stemler Diána bizottsági elnök 

Elnök: Köszöntöm a megjelenteket, és megkezdjük a Közrend- és Állatvédelmi Bizottság ülését. 
Arra kérem a Bizottság tagjait, hogy jelentkezzenek be, ha még nem tették meg. Megállapítom, 
hogy a Bizottság 7 fővel, egy hiányzóval határozatképes. Mátrai Gábor képviselő társunk jelezte, 
hogy munkával kapcsolatos elfoglaltság miatt nem tud a mai ülésen részt venni. Szeretettel 
köszöntöm emellett a megjelent szervezetek vezetőit, illetve az Önkormányzat munkatársait is. A 
jegyzőkönyvet Kiss Gyöngyi vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
Azt szeretném kérdezni a Bizottságtól, hogy van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása a 
napirendhez? Ha nincs, akkor azt szeretném kérni, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el 
napirendjét [9/2021. (IX.15.)]: 

1. A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása (413. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

2. Tájékoztató a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület együttműködési megállapodás szerinti 
tevékenységéről ( 414. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 
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1. napirendi pont: 
A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Van-e bárkinek ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor 
nagyon szépen köszönjük a megjelenést, illetve a Polgárőr Egyesület munkáját, és kérem, hogy 
szavazzunk az előterjesztésről. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal „A Kőbányai Polgárőr 
Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról" szóló 413. számú előterjesztést 
támogatja [10/2021. (IX. 15.)]. 

2. napirendi pont: 
Tájékoztató a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület együttműködési megállapodás 

szerinti tevékenységéről 
Előterjesztő: Mustó Géza Zoltán alpolgármester 

Elnök: Megjelent az Egyesület elnöke. Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása az előterjesztéshez, illetve az Egyesület elnöke szeretne-e hozzászólni? Egy valamit 
szeretnék én még hozzátenni ehhez az előterjesztéshez, ami félig kapcsolódik. Arról szeretném 
tájékoztatni a tisztelt Bizottságot, hogy az a célunk, hogy minél gyakrabban legyenek ilyen 
beszámolók, és akkor tudjuk azt, hogy mivel foglalkoznak ezek az egyesületek. Októberre azt az 
ígéretet kaptuk Mustó Géza Zoltán alpolgármesterrel, hogy a Segítő Angyalok Kőbányai 

Állatvédelmi Járőrszolgálat beszámolóját is fogjuk tudni olvasni, illetve tárgyalni, és akkor össze 
tudjuk ültetni ezeket a szereplőket, akik különböző állatvédelmi tevékenységeket folytatnak 
Kőbányán, és fogunk tudni kérdezni tőlük, illetve ha van bármilyen javaslat változtatásra 
bármelyik egyesület vagy szervezet részéről, akkor ezeket tudjuk tárgyalni, be tudjuk csatornázni, 
és mi mint döntéshozók tudunk ezen dolgozni. Úgyhogy én ezt szerettem volna még ehhez 
hozzátenni. Hogyha nincsen róla kérdés, akkor úgy tudom, hogy tájékoztatóról nem szavazunk. 
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megjelenést mindenkinek. Ezt a napirendi pontot lezárom. 

A Közrend- és Állatvédelmi Bizottság a „ Tájékoztató a Zöld Eb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület 
együttműködési megállapodás szerinti tevékenységéről" szóló 414. számú előterjesztést 
megtárgyalta. 

Elnök: Megállapítom, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét megtárgyalta. Annyit szeretnék 
még bejelenteni, hogy mivel Bakos Bernadett még nem írt alá bizottsági jegyzőkönyvet, ezért őt 
szeretném felkérni arra, hogy a Bizottság jegyzőkönyvét majd velem együtt írja alá. Köszönöm 
szépen. Kellemes szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek. A Bizottság ülését 9.07 órakor 
bezárom. 

6,l:!adett 
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 FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Jelenléti ív 

a 2021. szeptember 15-én 9 .00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság üléséről. 

Bizottsági tagok: 

Bakos Bernadett 

Irmalós Bence 

Kovács Róbert 

Marksteinné Molnár Julianna 

Dr. Mátrai Gábor 

Péter Norbert 

Stemler Diána 

Vincze Sándor 

Tanácskozási joggal: 

Dr. Szabó Krisztián 

Hegedűs Károly 

D. Kovács Róbert Antal 

Mustó Géza Zoltán 

Radványi Gábor 

Somlyódy Csaba 

Weeber Tibor 

Dr. Szüts Korinna 
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BUDAPEST Főv ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

KÖZREND- ÉS ÁLLATVÉDELMI BIZOTTSÁG 

Meghívottak i elenléti íve 

a 2021. szeptember 15-én 9.00-kor megtartott Közrend- és Állatvédelmi Bizottság 
üléséről. 
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