JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának
2018. január 16-án (kedd)
a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.)
megtartott nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek:
Képviselők:

Nem képviselő bizottsági tagok:
Tanácskozási joggal résztvevők:

Tüskés Józsefné
Egresi Antal
Sinkovics Krisztián Ádám
Fuchs Gyula
Nagyistókné Ekler Éva
Márk István
Horváth Rudolf
Weinmann Antal alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
dr. Veres Anikó aljegyző
Preklerné Marton Ilona képviselő
Kisné Stark Viola Beruházási O. ov.
Sedlák Tibor Rendészeti O. ov.
Dr. Spiegler Tamás Vagyonkezelési O. ov.
Tóth András mb. főépítész
Dr. Dallos Andrea Jogi és Koord. O. ovh.

Az ülés kezdete: 13.30 óra
Az ülést vezeti: Tüskés Józsefné elnök
Utalás az ülés határozatképességére: A bizottság 7 fővel határozatképes.
Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. A Jogi és Koordinációs Osztály osztályvezetője
szeretné bemutatni új kolléganőjét.
Dr. Dániel Károly: Bemutatja Stark Claudiát, aki a Jogi és Koordinációs Osztályon jogászként
fog dolgozni mostantól Kovácsné dr. Prohászka Beáta helyén, aki átkerült a Beruházási
Osztályra.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok
elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörben az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 1/2018. (I.16.) határozata
a 2018. január 16-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2018. január 16-i ülésének napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
1. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
rendeletének megalkotására (2)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
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2. Önálló képviselői indítvány (5) (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási
program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő
3. Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések
támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére (14)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatok határidejének
módosítására (új KÉSZ 1.b, 1.c, 2.a, 3.a, 3.b ütem végrehajtási határidejének
meghosszabbítása)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) további ütemeinek elkészítésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évben történő felhasználására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Egyebek
1. napirendi pont
Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
rendeletének megalkotására (2)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
dr. Laza Margit: Nem kíván kiegészítést tenni.
Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy van-e valami újdonság ebben az anyagban a korábbihoz
képest?
dr. Laza Margit: Csak a jogszabályváltozásokat vezették át.
Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a Képviselőtestületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének
megalkotását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett saját
hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2/2018. (I.16.) határozata
a Képviselő-testület a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló
rendeletének megalkotására
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet megalkotását.
2. napirendi pont
Önálló képviselői indítvány (5)
(Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés
meghozatalára)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő
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Preklerné Marton Ilona: Mindenki előtt ismert, hogy a menhelyek zsúfoltak, így az állatok
elhelyezése gondokba ütközik. Azért született ez az előterjesztés, mert úgy gondolják, hogy a
megelőzés a legfontosabb. Azért hivatkoztak az Állatorvosi Kamara véleményére, hiszen az
állatokra az ivartalanítás nincs káros hatással. Szeretné, ha ennek a programnak a kidolgozását
a Hivatal végezné el, mert kellő szakértelemmel rendelkezik és költségtakarékosabb is. Kéri,
amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a program lebonyolítását a Hivatal végezze el, ne
adják ki semmilyen Egyesületnek.
Fuchs Gyula: Megkérdezi, hogy csak a lakosok állataira vonatkozik-e. Mi lenne az elgondolás,
ha valaki ivartalanítást vagy chipet szeretne az állatában elhelyeztetni, akkor jelezni kell az
Önkormányzat felé és az Önkormányzat kifizetné a költségeket?
Preklerné Marton Ilona: Igen, csak a lakosság állataira vonatkozna. Döntés kérdése, hogy a
beavatkozás költségének a teljes egészét vagy egy bizonyos részét fizetné az Önkormányzat, ez
képviselő-testületi döntés. Úgy gondolja, hogy ebben a programban soroksári lakosok
vehetnének részt és maximalizálni kellene az ivartalanításban résztvevő kutyák számát
háztartásonként. Pl. egy háztartásban 2 db kutya ivartalanításának egy bizonyos részét fizetné
az Önkormányzat. A macskáknál elgondolkodtató, mert bennük nincs chip, úgy nehéz
megállapítani hova való. A Hivatalban a kollegáknak megvan a megfelelő szakértelme ahhoz,
hogy ezt kidolgozzák.
Fuchs Gyula: Megjegyzi, aki felelősen tart állatot, eddig is odafigyelt rá, aki meg felelőtlen
állattartó, az nem is fogja elvinni.
Tüskés Józsefné: Vannak olyan lakosok, akik életvitelszerűen Soroksáron laknak, de nem ide
vannak bejelentve, nekik, hogy lehet segíteni?
Preklerné Marton Ilona: Bízik benne lesz olyan szakmai segítség, ha tudják azt igazolni,
hogy életvitelszerűen itt tartózkodnak, azoknak is lehessen segíteni.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. és II. pontjának elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 3/2018. (I.16.) határozata
az önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozataláról szóló döntés
meghozataláról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, támogassa
kutyák és macskák tekintetében önkormányzati ivartalanítási program kidolgozását. Kérje fel a
polgármestert a program kidolgozására, és a képviselő-testület részére történő új előterjesztés
készítésére.
3. napirendi pont
Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések
támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére (14)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Kisné Stark Viola: Nem kíván kiegészítést tenni, csak annyi megjegyzést tesz, hogy az
előterjesztésben gépelési hiba történt, az elkészítés dátuma helyesen 2018. év.
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Fuchs Gyula: Az előterjesztésben olvasta, …”bizonyíthatóan az Önkormányzat hibájából
keletkezett ….” Megkérdezi, milyen hiba keletkezhet az Önkormányzat részéről?
Kisné Stark Viola: Mivel nem az Önkormányzat, hanem a Fővárosi Önkormányzat pályázott,
egy esetleges ellenőrzésnél az Európai Unió, illetve bárki milyen hibát fog találni, nem biztos,
hogy a Hivatalunkra róható körülmény. Az előterjesztés mellékleteként eredeti fővárosi
nyilatkozatban úgy szerepel, hogy amennyiben hiba van a kerület területén, akkor vállaljunk
kötelezettséget, hogy 45 napon belül visszafizetjük.
Nagyistókné Ekler Éva: Ha jól tudja pont a problémás az Újtelepen lévő rész, ha jól tudja a
Fővárosi Önkormányzatnak is van ott tulajdonrésze.
Kisné Stark Viola: Ez nem az a rész, ez a Fatimai utcáig tart.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I., II. pontjának elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 4/2018. (I.16.) határozata
a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási
feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
I.

II.

a kerület egyben nyilatkozzon, hogy amennyiben a BKISZ projekt második szakaszában
a Kerület területén megvalósuló beruházás bármely eleme nem felel meg a pályázati
felhívás vagy útmutató elszámolhatósági szabályainak és emiatt a BKISZ projekt
kedvezményezettjeként a Fővárosnak el nem számolható költsége keletkezik –
bizonyíthatóan a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
hibájából – úgy a Főváros írásos felhívására a Kerület az el nem számolható költségek
összegét a felhívás kézhezvételét követő 45 napon belül megtéríti a Főváros javára.
hatalmazza fel a Polgármestert a mellékelt, a támogatási feltételeknek való
megfelelősségről szóló nyilatkozat aláírására
4. napirendi pont
Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

dr. Laza Margit: Nem kíván kiegészítést tenni.
Tüskés Józsefné: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megköszöni a
tájékoztatót.
5. napirendi pont
Javaslat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatok határidejének
módosítására (új KÉSZ 1.b, 1.c, 2.a, 3.a, 3.b ütem végrehajtási határidejének
meghosszabbítása)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Tóth András: Nem kíván kiegészítést tenni.
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Egresi Antal: Minden egyes esetben az indok az, hogy a kerületi szabályozási vagy erre a
területekre vonatkozó szabályozási tervek felülvizsgálata még nem történt meg, azért kell
halasztani.
Tóth András: A határidő módosítás indoklása az volt, hogy előző évben prioritást élvezett a
településképi rendelet és az arculati kézikönyv kidolgozása, ez miatt nem tudtak olyan
ütemezetten haladni a tervekkel, mint korábban eltervezték. 2017. december 31-ig nem tudták
lefolytatni a véleményezési eljárást és nem tudták befejezni a véleményezést.
Egresi Antal: Az előterjesztésben azt olvasta, hogy a településrendezési terv kidolgozása
elhúzódott, ezért a véleményezési eljárás még nem fejeződött be.
Tóth András: A másik előterjesztésben írta azt le, hogy a településképi rendelet és az Arculati
Kézikönyv miatt tolódott az egész ütemezés, de a két előterjesztés összefügg. A tényleges
magyarázat az, hogy azért húzódott el a véleményezési eljárás az 1/B, 1/C ütemnél, ill. 3/A,
3/B-nél még csak az előzetes tájékoztatási szakaszban tart, mert ezt megelőzően a településképi
rendelettel kellett foglalkozniuk a tavalyi évben.
Egresi Antal: Megkérdezi, hogy ezekre a területekre megrendelte-e az Önkormányzat a
szabályozási tervek elkészítését?
Tóth András: Igen. Az 1/B és 1/C ütem tekintetében már a tervezetnek a Lakossági Fórumon
történő bemutatása is megvolt decemberben. Most szakmai véleményezés alatt áll ez a két
ütem. Ha ennek befejeződik az eljárása és nincs eltérő vélemény, ami miatt egyeztető tárgyalást
kell összehívni, akkor egy záró állami főépítészi vélemény beszerzése után, akár már
márciusban a Képviselő-testület elé kerülhet az anyag. A 3/A, 3/B ütem tekintetében
párhuzamosan elindították az eljárásokat a Településképi Rendelet véleményezési eljárásával,
ill. az 1/A, 1/B ütem véleményezési eljárásával. Az előzetes Lakossági Fórum még áprilisban
megvolt, de azután nem tudtak már érdemben foglalkozni az anyaggal, mert akkor már a
Településképi Rendeletet vették prioritásként. Az előzetes tájékoztatási szakasz lezárult, most
kerül sor a tervezet kidolgozására és 1-2 hónapon belül már ennek a Lakossági Fórumon
történő bemutatását is meg tudják szervezni. A 2/A ütemben elindult már az eljárás, de a terv
megrendelése még csak most következik. A 2/B ütem és a 4 ütem pedig a másik előterjesztés
tárgya.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 5./2018. (I.16.) határozata a 91/2016.
(XI.02.) VKB határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 91/2016. (XI. 02.) VKB.
határozatában foglaltakat fenntartja, annak végrehajtási határidejét 2018. május 31-re
módosítja.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 6/2018. (I.16.) határozata a 92/2016.
(XI.02.) VKB határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 92/2016. (XI. 02.) VKB.
határozatában foglaltakat fenntartja, annak végrehajtási határidejét 2018. május 31-re
módosítja.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 7/2018. (I.16.) határozata a 93/2016.
(XI.02.) VKB határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 93/2016. (XI. 02.) VKB.
határozatában foglaltakat fenntartja, annak végrehajtási határidejét 2018. december 31-re
módosítja.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 8/2018. (I.16.) határozata a 94/2016.
(XI.02.) VKB határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 94/2016. (XI. 02.) VKB.
határozatában foglaltakat fenntartja, annak végrehajtási határidejét 2018. december 31-re
módosítja.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett
átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 9/2018. (I.16.) határozata a 95/2016.
(XI.02.) VKB határozat végrehajtási határidejének módosításáról
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 95/2016. (XI. 02.) VKB.
határozatában foglaltakat fenntartja, annak végrehajtási határidejét 2018. december 31-re
módosítja.
6. napirendi pont
Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) további ütemeinek elkészítésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Tóth András: Nem kíván kiegészítést tenni.
Egresi Antal: A 2. határozati javaslattal kapcsolatban megkérdezi, érinti-e ez a Kelebiai
vasútvonal alatt átmenő vasúti csomópontot?
Tóth András: Nem, az az 1/c ütem. Az az ütem már ott tart, hogy a Lakossági Fórumot is
megtartották, a szakmai véleményezés is tart.
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Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. és II. pont elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 10/2018. (I.16.) határozata a
Budapest XXIII. kerület Soroksár alsó, vasút és az M51 autóút közötti területre
vonatkozó kerületi építési szabályzat elkészítésével kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
I. elkészítteti a MÁV-Kelebiai vasútvonal – Vecsés út – Túri István út – M51 autóút –
közigazgatási határ által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzatot.
II. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását
illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat vonatkozásában a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 11/2018. (I.16.) határozata a
Budapest XXIII. kerület Soroksár Péteri-major és új M0 autóút térség területére
vonatkozó kerületi építési szabályzat elkészítésével kapcsolatos döntéséről
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
I. elkészítteti a M51 autóút – M5 autópálya – Dózsa György út – közigazgatási határ által
határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzatot.
II. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását
illetően, továbbá a kerületi építési szabályzat vonatkozásában a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást folytassa le.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
7. napirendi pont
Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évben történő felhasználására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Kisné Stark Viola: Nem kíván kiegészítést tenni.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában, szavazásra teszi fel a határozati
javaslat I. és II. pont elfogadását. Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett átruházott hatáskörében az alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 12/2018. (I.16.) határozata a
Környezetvédelmi Alap 2018. évben történő felhasználásával kapcsolatos állásfoglalásáról
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A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 2018. évben az
Önkormányzat a Környezetvédelmi Alapnak
I.

a talajterhelési díjból származó bevételét a „Budapest teljes körű csatornázása” elnevezésű
projekttel kapcsolatos tervezési feladatok ellátására fordítsa,

II.

a nem talajterhelési díjból származó bevételét a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata képviselő-testületének a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-ban meghatározott célokra használja fel.

8. napirendi pont
Egyebek
I.
Weinmann Antal: Egy meghívást szeretne bejelenteni. 2018. január 19-én (péntek) 17.00
órakor fogja a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat tartani a vasútállomásnál az
Országos Német Kitelepítési megemlékezési nap alkalmából egy gyertyagyújtás keretén belül
az ünnepséget, melyre mindenkit várnak szeretettel.
II.
Egresi Antal: Érdeklődik, hogy a Molnársziget keleti oldalán húzódó leendő úttal kapcsolatban
milyen munkálatok folynak most?
Kisné Stark Viola: A szükséges fákat vágták ki annak érdekében, hogy az ingatlan
tulajdonosai által a telke végében oda hordott szemetet ki tudják hozni. Ill. mindenféle tárgyak,
pl. kerítés, ping-pong asztal lebetonozva és hasonló tárgyakat próbálnak onnan eltávolítani.
III.
Egresi Antal: Megkérdezi, hogy a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatósággal történt-e
egyeztetés a partvonallal kapcsolatban, mert tudomása szerint nem egyezik meg, ahol folyik a
Duna és ahol a szárazulat van. Van olyan szárazulat, ahol a jelenlegi térképtől eltérően a
Dunának kellene folyni és van olyan terület, ahol a Dunából az ottani tulajdonosok elfoglaltak,
feltöltöttek területeket, ezáltal az nem tartozik az Önkormányzat tulajdonába.
Dr. Spiegler Tamás: A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatósággal nem történt meg még a
kapcsolat felvétele, tekintettel arra, hogy az egész parti sétány bemérése nem történhetett még
meg, nem tudják pontosan hol vannak azok a területek, ahol esetlegesen a Duna került kijjebb,
ill. ahol feltöltés történt. Folyamatosan haladnak egyeztetve a Beruházási Osztály
munkatársaival, amint meg tudnak tisztítani egy adott szakaszt akkor kiküldik a földmérőt,
bemérik pontosan hol húzódik a közterület, ennek függvényében tudják megállapítani azt, hogy
a Duna belóg-e vagy nem. Ahol a Duna nem lóg be a közterületre az nem az Önkormányzat
problémája. Amikor belóg közterületre a víz, annak az okozója feltehetőleg a közterülettel
határos ingatlan tulajdonosa vagy jelenlegi birtokosa, ezeket fel kell mérni. A Vízügyi
Igazgatósággal más ügyből kifolyólag is fel kell vennünk a kapcsolatot, a stégekkel
kapcsolatban, ki az, akinek bejegyzett stéghasználati engedélye van, abból lehet majd
kikalkulálni azt, ki az, aki ott illegálisan épített stéget és ki az, akinek engedélye van rá. Amikor
a leendő parti sétány közterületi határainak kimérése megtörténik természetben, majd jogilag is,
utána fel fogjuk venni a Vízügyi Igazgatósággal a kapcsolatot hogyan tudjuk rendezni közös
erővel ezt a problémát.
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Egresi Antal: Kéri, hogy a jegyzőkönyv ezeket a válaszokat pontosan tartalmazza, mert az ott
élők kíváncsiak ezekre a válaszokra és szeretnének információhoz jutni a jegyzőkönyv által.
IV.
Preklerné Marton Ilona: Egy örömhírt szeretne megosztani. A Református Templom
építésére a II. közbeszerzési eljárás eredményes volt. Megvan a kivitelező, megkötötték a
szerződést és hamarosan elkezdődik a Református Templom építése, melynek határideje 2019.
január 31-e. Nagyon szépen köszönik az Önkormányzat eddigi segítségét és bíznak benne,
hogy a jövőben is fogják segíteni a Gyülekezetet.
V.
Nagyistókné Ekler Éva: Nagy örömmel látja pl. a facebookon is, hogy nagyon hatékony az
illegális szemétlerakók elleni fellépés. Kérdése megoldható-e, hogy az Újtelep út-Szent László
utca sarkán lévő kamera belássa a Szent László utcán lévő szelektívhulladék gyűjtőt is, mert ott
elképesztő állapotok szoktak lenni, ill. a névnélküli lebetonozott útnak kb. a középtáján ismét
elkezdték az illegális szemétlerakást. Erről fog küldeni e-mailben fotót. Oda valószínűleg a fák
miatt nem lát be a kamera, de egy picit, ha az ágakat megnyírják, akkor megoldható-e.
Sedlák Tibor: Igen, megoldható. Ideáig valóban a Ciklámen utcát figyelték, mert eddig ott volt
a szemétlerakások zöme, ott most sikerült felszámolni. Ezek Dóm kamerák, amiket 360 fokban
lehet forgatni, de kb. 2 hete a két volt szelektív, ill. a Szent László utcai szelektív között mozog
a kamera. Ha ez az igény, természetes be tudják állítani úgy, hogy több időt töltsön a Szent
László utcai szelektívhulladék gyűjtőnél.
Nagyistókné Ekler Éva: A puszta felé vezető lebetonozott út mentén is elképesztő állapotok
vannak, azt érdemes lenne megfigyelni ugyanúgy, mint a Temetősort is.
Egresi Antal: Ezt Ő is megerősíti, hogy a Temetősor belső részén halmozódik a szemét.
Sedlák Tibor: Sajnos odáig nem lát el a kamera. Többfajta módszert szoktak bevetni, de meg
is van annak az eredménye.
VI.
dr. Laza Margit: Tájékoztatja a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a
2017. december 27-i Magyar Közlönyben megjelent egy Kormányhatározat, melynek
értelmében 1 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés a Soroksári Rendőrkapitányság
építésére és Polgármester Úr megkezdte a tárgyalásokat.
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában minden jelenlévőnek megköszöni a
részvételt, az ülést 14.06 perckor bezárja.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet jóváhagyólag aláírom:
Tüskés Józsefné
elnök
A jegyzőkönyvet készítette: Ádámszki Szilvia
titkár

Sinkovics Krisztián
bizottsági tag

