JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
2017. május 2-án (kedd)
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
megtartott nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:
Képviselők:
Nem képviselő bizottsági tagok:
Távolmaradását jelezte:
Tanácskozási joggal résztvevők:

Tüskés Józsefné
Egresi Antal
Márk István
Horváth Rudolf
Nagyistókné Ekler Éva
Fuchs Gyula
Sinkovics Krisztián Ádám
Orbán Gyöngyi alpolgármester
Weinmann Antal alpolgármester
Györky Erika aljegyző
Kisné Stark Viola Építési O. osztályvezető
Tóth András mb. főépítész
Sedlák Tibor Rendészeti O. osztályvezető
Makádi Katalin kapitányságvezető
Szabó Gyula tűzoltóparancsnok
Schuszterné Busi Mária Közalapítvány titkára

Az ülés kezdete: 13.30 óra
Az ülést vezeti: Tüskés Józsefné elnök
Utalás az ülés határozatképességére: A bizottság 5 fővel határozatképes.
Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy Fuchs Gyula és
Sinkovics Krisztián jelezte távolmaradását, ezért Sinkovics Krisztián helyett második aláíró
személyére Márk István bizottsági tagot javasolja a mai jegyzőkönyv ideiglenes aláírójának.
Márk István: Bejelenti érintettségét.
Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint érintettsége miatt nem zárja ki
a szavazásból Márk István bizottsági tagot.
A Bizottság 0 igen, 5 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 40/2017. (V.02.) határozata
Márk István szavazásból való kizárásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy érintettség miatt nem zárja ki
a szavazásból Márk István bizottsági tagot.
Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság a 2017. május 2-i üléséről készült jegyzőkönyvét Márk István
bizottsági tag írja alá.
A Bizottság 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot
hozta:
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 41/2017. (V.02.) határozata
a 2017. május 2-i üléséről készült jegyzőkönyv aláírójáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. május 2-i üléséről
készült jegyzőkönyv második aláírójának Márk István bizottsági tagot választja.
Tüskés Józsefné: Javasolja a meghívóban szereplő 5. napirendi pont „Javaslat a Tündérkert
továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára” levételét, mert nem készült el az
előterjesztés.
Szavazásra teszi fel a napirendi pont levételének javaslatát. Megállapítja, hogy a Bizottság 5
igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 42/2017. (V.02.) határozata
a 2017. május 2-i ülés napirendi pont levételének elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő 5.
napirendi pontot „Javaslat a Tündérkert továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések
meghozatalára” leveszik a napirendről.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a módosított napirendi
pontok elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás
mellett saját hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 43/2017. (V.02.) határozata
a 2017. május 2-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2017. május 2-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi
Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (18)
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
2. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről (19)
Előterjesztő: Szabó Gyula tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok
3. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet
elfogadására (21)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
4. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével
kapcsolatos döntések meghozatalára (6)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
5. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére (9)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
(17)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
7. Egyebek
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1. napirendi pont
Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
2016. évi tevékenységéről (18)
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
Makádi Katalin: A beszámolót nem kívánja kiegészíteni, de annyit elmond, hogy ismét egy
egész jó évet zárt a Rendőrkapitányság. A táblázatban külön lebontották a XXIII. kerületre
vonatkozó bűncselekmények számát, a nyomozás eredményességi mutatója viszont a teljes
Kapitányságot mutatja. Megkapta az Országos Rendőrfőkapitányságtól a szervezeti
teljesítmény értékelést, melyben 95,48%-ra értékelték a Kapitányság a szervezeti értékelését.
Tüskés Józsefné: Elmondja, örül, hogy Soroksáron azért nem olyan nagy a bűnözés és
véleménye szerint jó munkát végeznek.
Makádi Katalin: Elmondja, hogy egész Budapesten szinten folyamatosan csökken a bűnözés.
Úgy érzik, hogy át fog strukturálódni, a helyszínes bűncselekményekről inkább az internet és
az egyéb csalások felé, ezért is állítottak fel az Országos Rendőrfőkapitányságon külön egy
internet bűnözéssel kapcsolatos csapatot, aki ezeket fogja majd vizsgálni. Vannak már
bűncselekmény kategóriák, amiben kisebb stagnálás látható Soroksáron is. Ami kimagasló volt,
az a kiskorú veszélyeztetése, ami abból adódik, hogy sok feljelentést kapnak az iskoláktól,
hogy nem járatják a gyerekeket iskolákba.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megköszöni a „Budapesti
Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről”
készült beszámolót.
Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi
határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 44/2017. (V.02.) határozata
a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi
tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi
tevékenységéről készült beszámoló elfogadását.
2. napirendi pont
Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről (19)
Előterjesztő: Szabó Gyula tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok
Szabó Gyula: A beszámolót annyival szeretné kiegészíteni, hogy a statisztika hozta a tavalyi,
tavaly előtti eredményeket, a tűzesetek, műszaki mentések száma hasonló volt az elmúlt
évekhez képest. Ha nincs rendkívüli időjárási helyzet, akkor megcsappannak a műszaki
mentések száma. Elmondja, hogy Gyál település is hozzájuk tartozik, aminek a statisztikája is
az anyagban szerepel. Nem csak a XX. kerületi tűzoltók vonulnak Erzsébet és Soroksár Gyál
településre, hanem az egész Főváros. Megköszöni a tavalyi évi támogatást és bízik benne, hogy
ebben az évben is számíthatnak az Önkormányzat segítségére.
Tüskés Józsefné: Megkérdezi, hogy nagyobb tűzeset volt-e Soroksáron?
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Szabó Gyula: A beszámolóban kiemelte a nagyobb eseményeket, de nem volt szerencsére.
Orbán Gyöngyi: Tudomása szerint a mai nap folyamán a Tárcsás utcában történt valami,
megkérdezi, sikerült-e elhárítani a problémát?
Szabó Gyula: Elmondja, hogy ez egészen friss esemény. Telefonon kapott értesítést
kollegáitól, annyit tud, hogy a Csatornázási Műveknek egy nagy jármű futóműve alatt
beszakadt az út.
Egresi Antal: Megkérdezi, hogy tűzgyújtással kapcsolatban külterületen lehet-e kérvényt
benyújtani a Katasztrófavédelemhez és bizonyos feltételek mellett lehet-e tüzet gyújtani, mert
az Önkormányzat rendelete szerint nem lehet. Soroksár külterületén benyújthatnak-e kérelmet
tűzgyújtásra?
Szabó Gyula: A Fővárosi Önkormányzati rendelet határozza meg, hogy a Főváros
közigazgatási területén belül nem lehet tüzet gyújtani, kivéve bográcsolás, szalonnasütés
céljából. Pl. irányított égetésre lehet beadni kérelmet a Katasztrófavédelmez, engedélyt kapnak
rá és a megfelelő tűzvédelmi eszközökkel felkészülve egy kijelelölt napra megkapják az
engedélyt.
Orbán Gyöngyi: Valóban van ilyen rendelete a Fővárosnak, de úgy szabályozza a tűzgyújtást
Budapest területén, hogy bármikor lehet módosítani. A rádióban is bemondták, kb. 2 hete, hogy
mostantól ismételten lehet tüzet gyújtani Budapesten.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megköszöni a „XX.
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről” készült
tájékoztatót.
3. napirendi pont
Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet
elfogadására (21)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
Schuszterné Busi Mária: Nem kíván kiegészítést tenni.
Horváth Rudolf: Bejelenti érintettségét.
Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint érintettsége miatt nem zárja ki
a szavazásból Horváth Rudolf bizottsági tagot.
A Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 45/2017. (V.02.) határozata
Horváth Rudolf szavazásból való kizárásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Beszámoló a
közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására” c. napirendi
pont tárgyalása során érintettség miatt nem zárja ki a szavazásból Horváth Rudolf bizottsági
tagot.
Egresi Antal: Tudomása szerint az Alapítvány padokat, illetve szemeteseket fog a
Molnárszigeten és a kerékpárút környékén elhelyezni. A lakosság részéről megkeresték, hogy a
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Táncsics utca és Felső Duna sor közötti lépcső lejáratához vagy közelébe szeretnének kuka
tároló elhelyezését.
Schuszterné Busi Mária: Az első ütemben 2 millió forint összegben 22 db padot és 12 db
szemetest fog kihelyezni az Alapítvány. A kuratóriumi ülés úgy döntött, hogy a következő
sorozatot a későbbiekben fogják eldönteni. A Kuratóriumtól kapott megbízást arra, hogy
minden képviselőnek írjon levelet, hogy melyik az a terület, amit szeretne, hogy
városfejlesztéssel az Alapítvány segítse. Ezt a levelet minden képviselő meg fogja kapni.
Egresi Antal: Ő ezt most jelezte, kéri, hogy vegyék figyelembe.
Orbán Gyöngyi: Kéri a képviselőktől és más bizottsági üléseken is említésre kellene kerülnie,
hogy ugyan kinézheti bárki hova szeretne padot, de azt tudomásul kell venni, hogy akárhova
nem lehet, mert csak a saját területre lehet kihelyezni. Kéri, hogy ezt vegyék figyelembe.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. pontjának elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 46/2017. (V.02.) határozata
a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi
működéséről szóló beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Soroksári
Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását.
4. napirendi pont
Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével
kapcsolatos döntések meghozatalára (6)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Orbán Gyöngyi: Elmondja, hogy ez a téma, már nagyon régóta probléma, már többször
tárgyalta a Képviselő-testület is. Az előterjesztés összegszerűsége ijesztő lehet, de azt
figyelembe kell venni, hogy ekkora beruházás, ami kb. 2,5 milliárdba kerül, ahhoz mérten az
összeg véleménye szerint elviselhető mértékű.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. és II. pontjának elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 47/2017. (V.02.) határozata
a külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos
pénzügyi fedezet biztosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
döntsön úgy, hogy
I. a Soroksár központjában a Vecsés úttól északra 150-200 m-re tervezett külön szintű közútivasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítését támogassa
II. az engedélyezési tervek elkészítéséhez a 2016. évi költségvetés maradvány sora terhére
55.000.000 Ft +Áfa összegig vállaljon kötelezettséget.
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5. napirendi pont
Javaslat nyilvános illemhely létesítésére (9)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Kisné Stark Viola: Nem kíván kiegészítést tenni.
Orbán Gyöngyi: Ezt ismét tárgyalta már a Képviselő-testület. Hangsúlyozni szeretné, hogy
Frakciójuk kezdeményezte az illemhely létrehozásának kérését.
Tüskés Józsefné: Kéri a Bizottságot, hogy ne foglaljanak most ebben a kérdésben állást, mert
további egyeztetésre van szükség. Kérdés és hozzászólás hiányában elmondja, hogy a Bizottság
nem kíván állást foglalni a „Javaslat nyilvános illemhely létesítésére” c. napirendi pont
megtárgyalásánál. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 48/2017. (V.02.) határozata
a Hősök terén nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatosan
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat nyilvános
illemhely létesítésére” c. napirendi ponttal kapcsolatban nem foglal állást.
6. napirendi pont
Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Györky Erika: Nem kíván kiegészítést tenni.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megköszöni a „2016.
évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról” készült tájékoztatót.
7. napirendi pont
Egyebek
Egresi Antal: 2016. október-novemberi bizottsági ülésen már jelezte a Láva utcában a támfal
kérdését, amit a lakosok kértek. Megkérdezi, hogy történt-e felmérés, megrendelés?
Kisné Stark Viola: Válaszul elmondja, hogy még nem készült felmérés, most adják ki az
összes ilyen tervezési feladatot. Nem életveszélyes a támfal és semmilyen sürgősségi
munkálatot nem igényelt.
Egresi Antal: A Láva utca 11. szám előtt vagy környékén kéri a lakosság, hogy rendeljen meg
az Önkormányzat egy közvilágítási lámpát, mert ami ott van, a fák benőtték és eltakarja a fényt.
Ez a kérés is elhangzott már az elmúlt bizottsági ülésen. Megerősíti a lakosság kérését, hogy
kifejezetten indokolt lenne oda egy közvilágítási lámpa elhelyezése.
Az elmúlt bizottsági ülésen a Házhajó utca közlekedésével kapcsolatban is kérte, a
forgalomtechnikai terv elkészítését. Megkérdezi, számíthatnak-e arra, hogy az Önkormányzat
megrendeli a tervet és azt követően az ottani tulajdonosok elvégzik a szükséges feladatot. Az
ottani lakosok is már többször írtak levelet, de semmilyen választ, tájékoztatást nem kapnak.
Kisné Stark Viola: Erre még nem tud válaszolni.
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Nagyistókné Ekler Éva: A „Tisztasági Napok” keretében ismét megerősítésre talált az a
nehézség a lakótelepen, hogy a Szent László utca oldalában a pusztában van 3 olyan bokor, ami
közel esik a járdához és állandóan az alját tele teszik háztartási hulladékkal. Az lenne a kérés,
hogy ezeket a bokrokat nyírják fel, hogy átlátható legyen az alja, hátha nem teszik oda a
szemetet.
Egresi Antal: Kéri a Temetősor teljes szakaszának a gréderezését, mert ott vannak olyan mély
területek, ahol a gépjárművek is fennakadnak.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a
részvételt, az ülést 14.02 perckor bezárja.

K.m.f.
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