
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testulet
Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

J EGYZOK ONYV

Kesziilt: A Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
2021. november 15-en (hetfo) 16.30 drai kezdettei a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal I. emelet 100-as termeben 
megtartott 5. rendes iileserol

Levezeto e|ndk: : ? Szarvas Koppany Bendegiiz .

Jelenlevo tagok: v Dr. Szilagyi Demeter - alelnok .
? Dr. Ferencz Orsolya 

Konczol David 
Peto Balint <

: Oszi Eva
Tarcsay Tibor L ■

Tavolmaradasat bejelentette: Camara-Bereczki Ferenc Miklos- alelnok
Tavol: T' .'Pap Denes ,.

Jelenlevo meghivottak: Dr. Erdss Gabor - alpalgdrmester^ dr. Voros Szilvia - aljegyzo^ 
dr. Lennert Zsofia - a Keruletgazddlkodasi iroda Hgynntezdje^ dr. Domjan Dorottya -jogi 
rejerens^ Bednar Janos - Igazgatdsi irodavezetd helyettes, .

Szarvas Koppany Bendeguz
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. /

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Keruletfejlesztesi, Komyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaga 2021. evi 5. rendes uleset megnyitom.

A torvenyessegi feladatokat a mai bizottsagi iilesen dr. Urban Kristof jogi referens latja el.

Kerem, a letszam megallapitasa erdekeben kezfeltartassal jelezzek az iilesen valo 
reszveteliiket. A Bizottsag tagjainak szama 9 fo, jelen van 7 fd. Megallapitom, hogy a 
Keruletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag hatarozatkepes.
Tavolmaradasat bejelentette Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld. Hianyzik Pap Denes.



Szarvas Koppany Bendeguz
A 2021. november 10-en kikuldott meghivo szerinti napirendi javaslat szavazasa kovetkezik. 
A Bizottsag vita nelkul, egyszeru tobbseggel hataroz a napirendi pontokrol. Kerem, a 
napirendi javaslatrol kezfeltartassal szavazzanak most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag egyontetuen, 7 igen, 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta a 
napirendet.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

29/2021. (XI. 15.) sz. hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi 
napirendet fogadja el:

Napirend

I. Kepviseld-testuleti elbteriesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat ’’Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazat kiirasara 
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

2. Javaslat fakivagas engedelyezese, potlasa iigyeben hozott 
iktatoszamu hatarozat eHen benyujtott fellebbezes elbiralasara ZART 
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

3. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
eldzb ulds ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

I, Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

Napirend LI. pontja: Javaslat ’’Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazat 
kiirasara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

Szarvas Koppany Bendeguz
A napirend vitajat megnyitom. Az eldterjesztd szamara megadom a szot a bemutatasra.



Dr. Erdss Gabor <
Nem akarom szaporitani a szot. Az eldterjesztest ismerik a tisztelt bizottsagi tagok. 
Bolcsodek, ovodak, iskolak palyazhatnak majd komposztladara. Eddig a tarsashazak reszere 
volt egy mukodo programunk; ez most kimondottan ezeknek az intezmenyeknek szol. Ennek 
komyezetvedelmi es komyezettudatossagra nevelesi celja egyarant van. Emellett nem is 
akarok hosszan ervelni, szerintem ebben a bizottsag minden, a komyezetvedelem irant 
elkotelezctt tagja egyetert. Amit mondani szerettem volna az az, bogy a sajat javaslatomhoz a 
testuleti ulesen fogok en magam elbterjesztokent egy kiegeszitest javasolni, de szeretnem, ha 
ez a szakbizottsag elott transzparens modon mar elhangozna. A Teleki ten komposztaldval 
foglalkozd civilek, a Komposztbaratok reszerol jbtt egy olyan visszajelzes, amikor olvastak az 
eldterjesztest, hogy bdlcsodek, ovodak eseten, ahol a zoldhulladek fokent avar, ott nem 
annyira szerencses, ha muanyag komposztlada van, hanem jobb a fa komposztlada. 
Mindenfele szempontbol. A muanyagnal, meg ha ujrahasznositott is, jobb a fa, es ha nagyobb, 
mert az avar sok kobmeter lehet, es gyorsabban is komposztalddik, ha csapadek is tudja 6mi, 
ha nyitott teteju, stb., ezek technikai reszletek. A lenyeg, hogy ok a tapasztalataik alapjan azt 
javasoljak, hogy modositsuk, es akkor szo szerint idezem: „A palyazat targya: Maximum 2 
db, egyenkent 300 literes muanyagbol keszult hazi komposztalo lada, vagy maximum 2 db, 
egyenkent legfeljebb 500 literes fa komposztkeret kiosztasa intezmenyenkent.” Ezt szeretnem 
majd modositokent a sajat javaslatomhoz benyujtani. Egyebkent drban ezer nehany szaz 
forinttai meg olcsobb is a nagyobb fa komposztkeret, de persze nem ezen mulik.

Szarvas Koppany Bendeguz
Van-e barkinek kerdese vagy hozzaszolasa az eldterjeszteshez? ugy latom, nincsen. A 
napirend vitajat lezarom. Az eloterjesztes 1 pontbol allo hatarozati javaslatat a modositassal 
egyutt szavazasra bocsatom: A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 
javasolja a Kepviselo-lestUletnek az eloterjesztes megtargyalasat. Elfogadasahoz egyszerti 
tobbseg szukseges. Kerem, aki igennel szavaz, az emelje fel a kezet most. Megallapitom, 

■ hogy a Bizottsag 7 igennel, ellenszavazat es tartozkodas nelkul a hatarozatot elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
■■Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsaga 

30/2021. (X. 15.) sz. hatarozata . . ■ 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szayazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek 
az elpterjeszto altali modositassal veglegesitett eloterjesztes megtargyalasat.

Felelds: Polgarmester
< Hatarido: a Kepvisclo-testulet 2021. november 18-i iilese ; ; z

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szenezesi Iroda



ZART ULES

Szarvas Koppany Bendeguz
Zart CiJest rendelek el. Kerem, a zart ules felteteleinek biztositasat.

Napirend 1.2. pontja:
Javaslat fakivagas engedelyezese, potlasa iigyeben hozott 
hatarozat eHen benyujtott fellebbezes elbiralasara
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

iktatoszamu 
zart Oles

A napirend tdrgyalasa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 31/2021. (XI.15.) sz. 

KKKB hatdrozatot a zart iilesrol keszult jegyzb'kbnyv tartabnazza.

nyilt Oles

Napirend 1.3, pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti hatarozatok 
es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
files ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg 
szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
Az ules ismet nyilvanos. A napirend vitajat megnyitom. Van-e barkinek kerdese vagy 
hozzaszolasa? Nincsen. Akkor a napirend vitajat lezdrom. Szavazasra bocsatom a napirendi 
pontot, az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot: A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargvaldsdt, a 
tajekoztato tudomasul vetelet. Elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, aki igennel 
szavaz, az emelje fel a kezet most. Megallapitom, hogy a Bizottsag 7 igennel, ellenszavazat es 
tartbzkodas nelkiil a batarozatot elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga

32/2021. (XI. 15.) sz. hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek 
az eldterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: a Kepviselb-testiilet 2021. november 18-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Szarvas Koppany Bendeguz
Az tiles vegen a Bizottsag tagjai a Bizottsag hataskorebe tartozd iigyben a jegyzotol es a 
Bizottsag elnoketol felvilagositast kerhetnek. Volt itt korabban egy felvilagositas keres, arrol, 
hogy mennyi eljaras volt korabban a fakivagassal kapcsolatban. Eire mindenkeppen 
figyeljiink oda, hogy kapjon valaszt kepviselo ur. Ezen kivul van-e barkinek kerdese? 
Megadom a szot Tarcsay Tibomak.

Tarcsay Tibor
Nekem lenne egy sor kerdesem. Ugy ertesultem, hogy Eross Gabor alpolgarmester urnak van 
helyszini valasza is egyik-masikra.
Az Onkormanyzat milyen lepeseket tervez tenni:

- az Otpacsirta utcai fapusztitas kapcsan?
- a Jdzsefvarosi palyaudvaron az MTK beruhazas soran megtortent fapusztitas kapcsan? 
- a Dioszegi S. utca folyamatos szennyezese kapcsan?

— Jon a tel, es sokan meg faval ttizelnek. Az egyik legnagyobb szennyezo evek dta a 
Vajda Peter utcai Alustahl kemenytechnika gyar es a hasonlo ipari letesitmenyek. 
Ezzel a szennyezessel kapcsolatban mit tervez az Onkormanyzat csinalni?

Ez az egyik csomag.
A masik elsosorban Radai Daniel alpolgarmester urhoz szolt volna. A pilotkent felfestett 
mobilitasi pontokkal milyen tapasztalatok vannak, es mikorra varhato ennek a programnak a 
teljes startolasa?

Szarvas Koppany Bendeguz
Valaszra megadom a szot Eross Gabomak.

Dr. Eross Gabor
Probaltam utananezni a kerdeseknek, aminek lehetett igy par dran belul, mert nem titok, elotte 
mar beszeltiink. Az Otpacsirtaval kezdenem. Ha az informacioim stimmelnek, akkor itt ket 
fardl van szo, ket diszkortefa, amelyek koziil a kapott adatok alapjan az egyik mar kiszaradt, a 
masik - most tanultam ezt a szakkifejezest - felkopaszodott, es mar csak 20%-ban volt vitalis, 
tovabba bedolt az ut kozponti tengelye fele. Ahogy elmagyaraztak nekem, es ezt most 
tovabbadom, a diszkorte egy rossz valasztas volt a Palotanegyedben ezen a komyeken, a 
klimavaltozas es a helyi adottsagok fenyeben. Sajnos lehetett ra szamitani, es meg is tortent, 
hogy az egyik mar elpusztult, a masik meg nagyon rossz allapotban volt. A potlasrol mar iden 
gondoskodni fog a JGK Zrt., es oszlopos csorgofa fog keriilni a helyukre, amely jobban fogja 
birni ott a megprobaltatasokat, a Palotanegyed mikroklimajat. Ez felveti azt a problemat, hogy 
az elozo varosvezetes alatt mashol is ultettek ilyen diszkortefat, es amellett, hogy szep, ezek 
szerint nem birja a gyurddest. ugyhogy ezzel lesz meg baj masutt is. A Dioszegi kapcsan van 
ket konkretum is, ami friss. Az egyik, hogy a Semmelweis Egyetemmel mar eld van keszitve 
egy egyuttmukodesi megallapodas, ami alapjan a sarkon ki fognak tenni egy ujabb kamerat, 
amitol remelheto, hogy az ilyen tipusu esetek megritkulnak. Ez mar folyamatban van. A 
masik, lehet, hogy arra kerdezett ra Tarcsay ur, a tegnapi ujabb eset..., hogy ott leraktak 
valamit...?

Tarcsay Tibor
A szombati...
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Dr. Eross Gabor
Igen, a tegnapelotti. Ott az a jo hir. hogy egy kamera rbgzitette. Egy trelerrel jott egy kocsi, es 
a kocsi tulajdonosa, miutan elszorta a hulladekot, bement a szemben levo hazba. 
Tulajdonkeppen tudjuk, hogy hoi keressuk az elkovetot, es a kdzteresek rajta vannak az 
iigyon, ugyhogy zajlik a nyomozas.
A masik ket ugyrol talan a Hatosagi iigyosztaly reszerol az MTK palyaepites miatti fairtas 
kapcsan tud-e valaszolni, illetve a nagyon atfogo, de abszolut egyetertek, igazabol egy 
hajoban eveziink, csak nem tudom mi lesz a megoldas, de akkor irasban majd valaszolok: a 
fatiizelesbol szarmazo szennyezes kerdesre, hogy kimondottan az Alustahl iizem kemenye 
mennyire szennyez. Nem tudom, mi lesz a teendo, de utananezek, vegiggondolom, es irasban 
valaszolok. Es akkor nem tudom, hogy az MTK. palya-iigyben tud-e valamit?

Bednar Janos
Azzal kapcsolatban konkret informaciom nines. Csak azt tudom, hogy van egy 
kormanyrendelet, nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt beruhazassa van mindsitve, es azon 
belul is kiemelt kdzerdeku beruhazas. De a lenyeg, hogy a megvalositasaval osszeiiiggo 
kozigazgatasi hatosagi ugyekrol kormanyrendelet rendelkezik, es annak a melleklete 
felsorolja, hogy a fakivagasi ugyekre Budapest Fovaros Kormanyhivatala van kijelolve, ennel 
tobbet nem tudunk rola. Ha lesz is iigy, a Kormanyhivatal fogja intezni.

Tarcsay Tibor
Ez mar tortenik. Ott tobb evtizedes, akar 100+ eves platanokat is vagtak ki...

Szarvas Koppany Bendeguz
A nemzetgazdasagilag kiemeltte nyilvanitas mindig rossz vert sztil. Emlekszem, nem a 
mostani kormanyzat innovacioja, a sukoroi telekcserenel is volt egy ilyen motivuma a 
dolognak, de azota is sajnos gyakorlat. jgy most altalanossagkent elmondom, hogy nem jo 
dolog ez a nemzetgazdasagilag kiemeltte nyilvanitas, mert nagyon sok visszaelesre ad teret es 
szabalyos keretet.

Tarcsay Tibor
Akkor egy kerest szeretnek megfogalmazni a kormanyparti kepviseldtarsaim fele, hogyha van 
rahatasuk arra, hogy - megiscsak a korabbi fonok, Sara Botond most a Kormanyhivatal...

Szarvas Koppany Bendeguz
Bocsanat, mint bizottsagi tagot, kenytelen vagyok tajekoztatni, hogy a bizottsag elndke es a 
jegyzb fele lehet kerni felvilagositas kerest

Tarcsay Tibor
Ez csak egy szemelyes keres lett volna...

Szarvas Koppany Bendeguz
Tudom, de annak nem a bizottsagi ules a foruma. Van-e meg barkinek kerdese a bizottsag 
elndke es a jegyzd fele? A bizottsagi ules utan nyugodtan lehet szemelyesen beszelni. A jo 
modor, nem hiszem, hogy csak a bizottsagi ulesig kell, hogy tartson. Szoval, ezt meg lehet 
beszelni. Kerdezem, van-e barkinek tovabbi felvilagositas kerese? Ha nincsen, akkor meg 
jelzem, hogy tervben van jovo het masodik feleben meg egy rendkivuli bizottsagi tiles 
osszehivasa a „Tedd le a kocsit” palyazatoknak az elbiralasa iigyeben. Errol meg fogom 
kerdezni a tisztelt Bizottsag tagjait, hogy kinek mikor alkalmas, hogy a lehetd legnagyobb
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esellyel tudjunk hatarozatkepesek lenni, es megbeszelni a palyazatok elbiralasat, es ha ott 
elkesziilunk, akkor ebbbl a kovetkezo testiileti iilesen eldterjesztes lehet, amibol lehet 
hatarozat meg az iden. Ezt tartottam fontosnak elmondani szolgalati kozlemenykent, es ha 
nincsen tovabbi kerdes vagy keres, akkor megkoszonom a bizottsagi tagok munkajat, es az 
tilest 17.08-kor bezarom. Koszonom.

K. m. f.
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Budapest Fovaros Vin. kerulet

JOZSEFVAROSI POLGARMESTERI 
Hivatal

Jegyzoi Kabinet 
SZERVEZESIIRODA

Melleklet

FELJEGYZES

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. november 15-i iilesenek 
helyszinen, a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal I. emelet 100-as termeben az MVoks 
rendszer nem all rendelkezesre, ezert MVoksbol kinyert szavazasi listat nem tudunk csatolni.
A kepviselok kezfeltartassal szavaztak.

Budapest, 2021. november 16.

Czira Eva Mandula
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje *

I Goda Krisztina
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

bizottsagi tigyintezdje

El 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 ]
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