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Készült:  A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  július 13-án 
(hétfő)  16.30  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
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Jelenlévő tagok: Camara-Bereczki Ferenc Miklós — alelnök 
Dr. Szilágyi Demeter 
Könczöl  David 
Őszi Éva 
Pető Bálint 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Szilágyi Demeter, Dr. Ferencz Orsolya, Tóth Patrik, 
Tarcsay Tibor 

Jelenlévő meghívottak: Dr. Erőss Gábor-alpolgármester, Rádai Dániel-alpolgármester, 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet —jegyző, 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  évi  4.  rendes ülését megnyitom. 

Kérem, hogy a létszám megállapítása érdekében kézfeltartással jelezzék ittlétüket, így lesz a 
jelenlévők létszáma megállapítható. Megállapítom, hogy a Bizottság tagjainak száma  9  fő, 
Jelen van  5  fő. Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottság határozatképes. 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Szilágyi Demeter, Tóth Patrik, Dr. Ferencz Orsolya. 
Bocsánat, nem volt felírva, hogy Tarcsay Tibor is jelezte távolmaradását. 

Akkor a meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik.  A  Bizottság vita 
nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, a napirendi javaslatról 
szavazzanak most, kézfeltartással. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a napirendet 
5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal elfogadta. 



Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  17/2020.  (VII.  13.)  sz. 
határozata  (5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 
napirendet fogadja el: 

Napirend 

Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat kiírására 
(PÖTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz Kerületfejlesztési, Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottság elnöke 

3. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének 
pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

1.  Napirend  
1.  Javaslat GTKÉSZ és PALOTAKÉSZ elírásainak javításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés lezárására és a záró szakmai vélemény megkérésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  I. napirendi pont tárgyalása következik.  A  napirend vitáját megnyitom. Aki szeretne 
hozzászólni, kézfeltartással jelezze. Nincsen jelentkező. Akkor hozzászólás, kérdés hiányában 
a vitát lezárom. 
Szavazásra bocsátom, az egy pontból álló határozati javaslatot, miszerint a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. Elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem a tagokat, hogy 
szavazzanak most, kézfeltartással. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
5  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  18/2020.  (VII.  13.)  sz. 
határozata  ( 5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  július 16-ai ülése 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 2.  napirendi pont tárgyalása következik. 

2.  Napirend  

Javaslat komposztládák biztosítása lakosság részére című pályázat kiírására 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság elnöke 

A  napirend vitáját megnyitom.  Aki  szeretne hozzászólni, kézfeltartással jelezze. Megadom a 
szót Erőss  Gabor  alpolgármester úrnak. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót elnök úr! Csak egész röviden, hogy akkor megvalósul a januárban 
elfogadott Testületi határozatnak újabb pontja a meghatározott klíma cselekvési tervnek, és 
hogy akkor hamarosan azok a kerületi lakók, akik ugyanúgy, ahogy mi, nem szívesen küldik 
sem szemétégetőbe, sem egyáltalán bárhová a zöldhulladékot, amikor azt lehet 
újrahasznosítani és komposztálni, szóval, hogy megvalósul az a pontja a klímavédelmi 
cselekvési tervnek, hogy lehet komposztálni, nagyobb léptékben és több helyen a kerületben, 
úgyhogy nagyon örülök, hogy kiírja a bizottság ezt a pályázatot és gratulálok hozzá. Újabb 
lépés az élhető és fenntartható Józsefváros irányába. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Szólásra jelentkezik Camara-Bereczki Ferenc képviselő. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Örülök, hogy sikerült abszolválnunk ezt a feladatot. Remélem, hogy a jövőben gyorsabban 
fognak menni,  de  köszönjük szépen az együttműködést, és jelezném egyben azt is, hogy a 
kialakítandó közösségi kertekbe is gondolkozzunk el azon, hogy helyezzünk el komposztáló 
ládát is és ennek az anyagi fedezetét is biztosítsuk valahogyan. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm a hozzászólást, remélem, hogy,  minél hamarabb fogunk tudni ezekben is 
javaslatokat tenni. Van-e még hozzászóló?  En  magam szeretném akkor hozzátenni, hogy 
valóban hosszas küzdelem volt ennek a létrehozása, amiben részelem volt egy koronavírus 
okozta fennakadásnak is. Viszont szeretném megköszönni kifejezetten az Önkormányzat 
Hivatalának a dolgozóinak a munkáját, akik gyorsan, és hatékonyan írták meg a pályázati 
kiírást, amikor végre eljutottunk oda, hogy sikerült konkretizálni. Emellett szeretném, hogyha 
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benne lenne a jegyzőkönyvben, hogy Tarcsay Tibor külsős tag, aki most nem tud itt lenni, 
javasolta, hogy legyen benne a pályázatba a SHAREWASTE.COM weboldalon lévő 
regisztráció, ezt egyeztettem Jegyző asszonnyal és megbeszéltük, hogy nem írjuk bele, mert 
nem elvárható, hogy megadják harmadik személynek érzékeny adataikat a pályázók. Viszont 
a JGK majd az elkészítendő tudásanyagban ezt fel tudja tüntetni és ott lesz alkalom 
reklámozni, és akkor nem lesz szükség a pályázatban szerepeltetni. Tehát ez magának a 
megvalósításnak lesz majd része, remélem, hogy így mindenki számára elfogadható lesz a 
megoldás. Megköszönöm a bizottság részvételét, remélem, hogy rohamosan meg fog lendülni 
a közösségi és otthoni kertészkedés ennek a révén, és remélem, hogy népszerű lesz a pályázat, 
és minél hamarabb lesz gazdája a teljes pályázati keretnek. 
Van-e még hozzászóló? Úgy látom, hogy több hozzászólásra jelentkező nincsen, úgyhogy a 
napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom, az egy pontból álló határozati javaslatot, miszerint a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klimavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. Elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem aki támogatja, az emelje 
fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
5  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  19/2020.  (VII.  13.)  sz. 
határozata  ( 5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 

az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  július 16-ai ülése 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  harmadik napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  3.  pontja:  
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének 
pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló ehhez a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor 
a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot - 
miszerint a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem aki támogatja, az emelje fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
5  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  20/2020.  (VII.  13.)  sz. 
határozata  ( 5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását és tudomásul vételét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  július  16-aj ülése 

Az ülés végén a bizottság tagjai a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a jegyzőtől és a 
bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. 

Igen, illetve ehhez kapcsolódóan szeretném, szóval előre jelezte Erőss  Gabor,  hogy e módon 
szeretne tájékoztatással élni, ezt korábban beszéltük meg illetve majd a Kerületfenntartó 
bizottság elnökével és a bizottsággal közösen. Szóval szeretném ezúton kérni, szeretném,  ha  a 
jegyzőkönyvben szerepelne, hogy megkérem Rádai Dániel alpolgármester urat, hogy a 
zebráknak az ellenőrzésénél és a karbantartásánál szeptember elsejéig élvezzen prioritást a 
bölcsődék, óvodák, és iskolák környékén lévő zebrák, ez ügyben a szükséges intézkedésekről 
amik a hatáskörében vannak, tegye meg, hogy a bölcsőde-, óvoda-, és iskola kezdés legalább 
a közlekedés szempontjából biztonságos lehessen. megadom a szót Erőss  Gabor 
alpolgármesternek. 

Dr. Erőss Gábor 
Egy rövid tájékoztatást szerettem volna, mert az SZMSZ-ünk sajátosságai szerint, mivel 
pályázatrolvan szó, ezért a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság volt illetékes bizottságnak 
kijelölve. Az imént a Bizottság elfogadta azt a két előterjesztésemet, amellyel az Energia 
Klub által elnyert Európai Uniós pályázathoz kapcsolódva bekapcsolódunk ebbe a munkába, 
amit az Energia Klub végez, és reményeink szerint ennek az együttműködésnek része lesz, 
vagy lehet az, hogy a két pályázat keretében egy közös energetikai tanácsadó iroda is 
létesülhet a kerületben,  ha  véletlenül ez nem, akkor is részesülünk azokból a 
joggyakorlatokból és lehetőségekből, amik egy ilyen egyablakos rendszerként vannak 
elképzelve, tehát hogyha valaki, akár egy társasház megkeresi, akkor a jövőben azt a 
tanácsadó irodát, ami vagy nálunk lesz, vagy másutt, akkor tudnak a finanszírozási 
konstrukciótól kezdve a konkrét megvalósításon keresztül a legkülönbözőbb témákban 
konkrét segítséget adni, és akkor itt hosszútávon egyrészt sok társasházunkat hozzá tudjuk 
segíteni ahhoz, hogy pályázzon maga is és energetikai korszerűsítéseket hajtson végre és 
részben zöld energiát használjon föl, részben szigetelje a házat, részben pedig a fűtési 
rendszert korszerűsítse, illetve kimondottan az energiaszegénység visszaszorítására is 
vonatkozik a két pályázat közül az egyik, tehát, azokon a mélyszegénységben élő 
józsefvárosiak, akiknek a rezsije pont azért, mert korszerűtlen a fűtési rendszerük, és kiszökik 
a meleg, magas rezsit fizetnek, miközben alacsony a jövedelmük, tehát őket kimondottan és 
célzottan segítené ez a program, illetve ez a leendő iroda abban, hogy korszerűbb és olcsóbb 
fűtési megoldásokat találjanak. Gondoltam, hogy ez emiatt ide, erre a bizottságra is tartozik. 
Ezért akartam erről beszámolni a tisztelt bizottságnak. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönjük a beszámolót, az energiahatékonyság valóban az egyikkifejezetten fontos zöld 
ügy. Remélem, hogy lesz alkalma a bizottságnak ebben is segítségre lenni. Megadom a szót 
Őszi Évának. 
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Ő szi Éva 
Volna egy észrevételem a zebrákkal kapcsolatban.  A  Práter utca és Kisfaludy utca .....(a 
felvétel nem érthető....). Nagyon sok idős és kisgyerekes anyuka jár arra, és nagyon sokat kell 
várni az átjutásra, mert a Körútról érkező autók nem állnak meg, viszont még a Kisfaludy 
utcáról is van egy balrafordulás ugye, még oda is kell figyelni, tehát kisebb balesetek már 
voltak, ezzel kapcsolatban lehetséges lenne-e, hogy oda is zebrát tegyünk? 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az én hozzászólásom az a meglévő zebráknak a karbantartásáról szólt, és a tanévkezdés 
kontextusában beszéltem, ez egy új kontextus, ami nem is biztos, hogy ennek a bizottságnak a 
hatáskörébe tartozik, azért bátorkodtam most szólni az alpolgármester úrnak ezzel 
kapcsolatban, mert ez egy átfogóbb dolog, mert ugye makró szinten nézi az intézményeket, 
úgyhogy szerintem el fog jutni a megfelelő hatósághoz a kérés, és foglalkozva lesz vele.  Ha 
valamelyik alpolgármester szeretne még hozzátenni, akkor... Látom, nem. Akkor megadom a 
...de  egy átfogó zebra átgondolás lehet egyszer, hogy az összes zebrát... 

Rádai Dániel 
A  csomópontjaink és a kerület biztosságosabbá tétele napirenden van, elég sok csomóponton 
lenne mit javítani, itt nem gondolom, hogy a zebra feltétlenül az egyedüli megoldás,  de  attól 
még köszönöm a felvetést, és örülünk minden olyan kezdeményezésnek, ami konkrét 
helyszínre utal, ami nincs feltétlenül mindannyiunk térképén, mentális térképén, úgyhogy 
megköszönöm, én személy szerint ezzel a csomóponttal eddig kevesebbet foglalkoztam, 
úgyhogy örülök, hogy ez most napirendre került.  A ( nem érthető. .)gyalogos átkelők 
fejtörést okoznak így is, ....( egyéb zaj miatt a mondat vége nem hallható...). 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Megadom a szót Könczöl Dávid képviselőnek. 

Könczöl  David 
A  múlt hét folyamán volt egy egyeztetés a Szentkirályi utcában lévő új Semmelweis 
Egyetemmel kapcsolatban, és lesz ott egy új gázvezeték lefektetés az utcában Rákóczi úttól 
egészen végig a Szentkirályi utcában. És arra hívták fel a szakemberek a figyelmét a 
hivatalnak, és a másik félnek, aki az egyetemnek csinálja az épületét, hogy az új gázvezeték 
lefektetésnél szükséges a társasházak illetve házaknak a meglévő gázvezetékét felülvizsgálni. 
Úgy tudom, hogy a KIK már elkezdte ezeknek a házaknak a kiértesítését mint közös 
képviselet, viszont lehet, hogy érdemes lenne felhívni a többi közös képviselőnek is a 
figyelmét erre a problémára, azért is, hogyha a gázvezeték a házakban nem megfelelő, akkor 
nem kötik őket vissza a gázhálózatba, az utcai gázvezetékcsere után. Szeretném megkérni 
Alpolgármester urat, vagy az illetékeseket, hogy a Rév8 keresse meg a közös képviseleteket, 
és vegyék fel a kapcsolatot a kivitelezővel azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket 
szükséges megtenni ott a házaknak a környéken. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Válaszadásra megadom a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak. 

Rádai  Daniel 
Még a Részvételi Irodánál van a tájékoztatás kérdésköre, és utána menne a JGK-hoz, mint 
közös képviselő. Tehát önmagában ez a kérdés most itt tart, itt jegyzem meg, hogy felmerült, 
hogy az új közmű szakaszon favédelmi védőcsöveket létesítsen az Önkormányzat illetve a 
kivitelező közösen, úgyhogy itt még a bizottságon vissza is fog térni ez a kérdés, hogy ahhoz 
hogy a Szentkirályi utca jövőbeni fejlesztése esetén fák felmerülhessenek, ahhoz 
védőcsövekre van szükség. Ennek a gázvezetéknek korábban lett meg a nyomvonal tervezése, 
Így semmilyen formában nem tudtunk hozzászólni. És itt Angi úrnak a jól megérdemelt 
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távolléte mellett a héten nem tudott személyesen részt venni ezen az egyeztetésen, úgyhogy 
most őszülhetnek a hajszálai a védőcsövek hallatán. Minden esetre, ez még szakmai szintekre 
mindenképp visszakerül a téma. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Megadom a szót Camara-Bereczki Ferenc képviselő úrnak. 

Camara-Bereczki Ferenc Nlikós 
Szeretném a bizottság berkein belül is jegyzőkönyv formába önteni azon kérésemet, hogy a 
Főkert Nonprofit Zrt.-vel vegyük fel a hivatalos kapcsolatot annak érdekében, hogy a 
kerületben található, általuk fenntartott fasorok, illetve szabadon álló fák állapotának 
felmérését végezzék el, a veszélyesebbeket távolítsák el, és pótolják a lehető leghamarabb, 
mert felelősségünk van ebben is. Kérem a tisztelt Urakat és a JGK-t is, hogy a Főkerttel 
vegyük fel a szakmai kapcsolatot. Akár egy személyes megbeszélés keretében, akár hosszas 
levélváltás árán is érjük el a célunkat. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Válaszadásra megadom a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak. 

Rádai Dániel 
A  jegyzőkönyv kedvéért a Főkerttel elég gyakori kapcsolatban vagyunk, számos ügyben, 
kétségtelen, hogy az utcai sorfák egyenlőre nem tudtak megfelelő prioritást élvezni ebben a 
diskurzusban,  de  örömmel számolok be, hogy arról az eredményről, hogy a Józsefvárosi 
Önkormányzat kezdeményezésére a Főkert kommunikációs protokollja megváltozik, teljesen 
új fakivágási protokollt hoztak életbe, és innentől már azért van olyan helyszín, ahol ez 
folyamatban van. Teljesen új kommunikációs táblák kerülnek ki a kivágandó fákra, amelyeket 
az egészségügyi állapotuk indokol. Úgyhogy egyébként a Főkerttel kapcsolatban vannak 
komoly, nagyon pozitív előrelépések, és vannak még továbbra is nyitott kérdések, mint 
például a II. János Pál pápa tér. Fejlesztése, felújítása és fenntartása kapcsán még számos 
kérdés, úgyhogy köszönöm képviselő úr felvetését a bizottságon is. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Van-e egyéb hozzászóló még? Nincsen? Akkor köszönöm a Bizottság tagjainak a munkáját, 
ez egy konstruktív bizottsági ülés volt, az ülést  16  óra  54  perckor lezárom. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
KKKB Bizottság elnöke 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
KKKB Bizottság alelnöke 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

Ágoston Katalin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője 

1.  számú melléklet: Feljegyzés 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

JEGYZŐ I KABINET 
SZERVEZÉSI IRODA 

L számú melléklet 

FELJEGYZÉS 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  július I3-ai ülésének 
helyszínén, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as tennében az MVoks 
rendszer nem  all  rendelkezésre, ezért MVoksból kinyert szavazási listát nem tudunk csatolni. 

A  képviselők kézfeltartással szavaztak. 

Budapest, 2020.  július  14. 

Czira Éva 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda vezetője 

Agos  on Ka  alin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

ügyintézője 

c2-4\ JtiJ  

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  g  459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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