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99/2021. (IX. 21.) KVB. határozat  

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2021. szeptember 21. napi 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A Bizottság NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

1. Javaslat a Dunai sétány üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Testületi ülés 

22. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Bp. XX. Vízisport u. 12-18.  

(170021 hrsz) további fejlesztéséhez (Testületi ülés 29. napirendi pont) 

Előadó:  Szabados Ákos polgármester 

  

3.   Egyebek 

 

4. Javaslat a Kakastó u. – Mártírok útja közötti 180901/61 és 180901/63 helyrajzi számú 

közterületek elnevezésére (Testületi ülés 12. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

5. Tájékoztatás a gépjárművek telken belüli elhelyezésével, illetve a fizető parkolás 

bevezetésével kapcsolatos lehetőségekről (Testületi ülés 13. napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 

6. Javaslat a Bp. XX. Nagysándor József utca 118. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlan további hasznosítására vonatkozó döntés meghozatalára (Testületi ülés 14. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 
7. Javaslat a Bp. XX. Tátra tér 1. sz. ingatlan egy részének értékesítésére, vagy egyéb célú 

hasznosítására vonatkozó szándékkal kapcsolatos döntés meghozatalára (Testületi ülés 15. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 
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8. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a Bp. XX. 

Kossuth Lajos utca 72. szám alatti ingatlannal kapcsolatban (Testületi ülés 16. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

 
9. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára a Bp. XX. Szent 

Erzsébet tér 11. fsz. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatban (Testületi ülés 17. napirendi 

pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 

  
10. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére (Testületi ülés 18. 

napirendi pont) 

Előadó: Szabados Ákos polgármester 
11. Javaslat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2021. évi költségvetési 

rendeletének módosítására (Testületi ülés 23. napirendi pont) 

Előadó:   Szabados Ákos polgármester 

 

12. Javaslat a Kerületi Építési Szabályzat 2021/1 jelű módosításához (csepeli szabadkikötő vasút) 

kapcsolódó új Településrendezési és Településtervezési Szerződés megkötésére (Testületi ülés 28. 

napirendi pont) 

Előadó:   Szabados Ákos polgármester 

 

 

A Bizottság saját hatáskörben NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

13. „Fogadj örökbe egy fát!” pályázat bevezetése 

Előadó:   Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

14. Az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” verseny pályázatainak elbírálása 

Előadó:                 Mach Péter a bizottság elnöke 

  

15.   A nevelési és oktatási intézmények részére környezetvédelmi célú rendezvények, 

programok támogatására kiírt érdekében pályázat elbírálása 

Előadó:                 Mach Péter a bizottság elnöke 

  

16. A „Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód” pályázatok elbírálása  

Előadó:             Mach Péter a bizottság elnöke 

 

17.      Döntés a környezetvédelmi tartalék felhasználásáról 

 Előadó:                  Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

  

18.     Tájékoztató a közterületi szemetesek, mennyiségéről, állapotáról, és ürítési gyakoriságáról 

Előadó:  Adorján Csilla Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális 

Foglalkoztató Intézmény vezetője 

  

19.  Főépítészi tájékoztató a közterületi rendezvények véleményezéséről 

Előadó:   R. Takács Eszter főépítész 

 

A Bizottság saját hatáskörben ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalja 

 

20.  Javaslat a Német Nemzetiségi Önkormányzat közterület-használati kérelmének 

elbírálására  (Bp. XX. Kossuth Lajos tér, Márton napi rendezvény zárt ülés a Mötv. 46.§ 

(2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:   Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 
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21. Javaslat az ÉP-SYSTEM XXI. Kft. közterület-használati kérelmének elbírálására (Bp. 

XX., Orsolya utca, felvonulási terület, zárt ülés a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján) 

Előadó:   Kernné dr. Kulcsár Dóra osztályvezető 

 

22. Javaslat „Pesterzsébet Környezetvédelméért” kitüntető cím adományozására  

Előadó:  Kernné dr. Kulcsár Dóra 

 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

100/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I.  a 170012/2, 170023/1 és 170022 hrsz. alatti ingatlanokon megvalósított Dunai-sétány alább 

felsorolt részeinek üzemeltetésével, karbantartásával – ideértve a zöldfelületek fenntartásával 

kapcsolatos feladatokat és a földről végezhető faápolási munkák elvégzését is – Pesterzsébet 

Önkormányzata Szociális Foglalkoztatóját bízza meg: 

- jelen határozat mellékletét képező vázrajzon lehatárolt terület,  

- a sétányhoz kapcsolódó parki bútorok, stégek és úszóművek, 

- a vizes játszótér és sportkör, 

- a területen kiépített öntözőrendszer. 

II.  a jelen határozat mellékletét képező vázrajzon lehatárolt terület üzemeltetése változatlanul a 2017. 

december 20. napján kötött és 2025. december 31. napjáig hatályos szolgáltatási koncessziós 

szerződésben foglaltak szerint az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület 

feladata.  

III. a Dunai-sétány nyitás-zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a sétány nyitvatartási 

idejében a rendeltetésszerű használat biztosítása Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör 

Sportegyesület feladata az alábbiak szerint:  

- május 1. napjától szeptember 30. napjáig 6.00 óra és 22.00 óra között, míg  

- október 1. napjától április 30. napjáig a sétány 7.00 órától 20.00 óráig tart nyitva 

- a sétány területén és közvetlen környezetében kerékpározni tilos.  

 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő Testületi ülésen az Erzsébeti Spartacus Munkás 

Testedző Kör Sportegyesülettel (1204 Bp. Ady E. u. 150.) kötött, 2025. december 31-ig hatályos 

szolgáltatási koncessziós szerződésről adjon tájékoztatást.  

 

V.  a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság felkéri az Erzsébeti Spartacus Munkás 

Testedző Kör Sportegyesületet, hogy biztosítson N+1 db parkolót az őrbódétól északra levő 

területen a jelenlegi koncessziós szerződésen belül. 

VI. felkéri a Polgármestert, hogy a Dunai-sétány biztonságos üzemeltetéséhez és a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntésről Pesterzsébet Önkormányzata 

Szociális Foglalkoztatóját, valamint a sétány mentén elhelyezkedő felépítmények üzemeltetőit 

(Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület, Vakvarjú Csónakház és Duna Garden 

Hotel) tájékoztassa.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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101/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I. az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület (1204 Bp. Ady E. u. 150.) kérelmére 

tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Sportegyesület az általa az Önkormányzattal kötött, 

2025. december 31-ig hatályos, a Bp. XX. Vizisport u. 12-18. szám alatti (170021 hrsz) 

ingatlanon vonatkozó szolgáltatási koncessziós szerződés lejártát követő időszakra is kiterjedő, de 

legkésőbb 5+5 évre vonatkozó bérleti szerződést kössön vendéglátó tevékenységet 

(látványpékség, cukrászda, fagylaltozó, bisztró jellegű büfé) folytató vállalkozással, annak 

érdekében, hogy a bérlő a látogatók számára színvonalas szolgáltatást nyújtó felépítményt 

helyezhessen el a közösségi kert mellett található, jelenleg parkolóként üzemelő területen az 

alábbi feltételekkel: 

• az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület és az általa kiválasztott bérlő 

között megkötendő bérleti szerződés tervezetét az Önkormányzat jóváhagyja, 

• amennyiben a Bp. XX. Vizisport u. 12-18. szám alatti ingatlanra vonatkozóan az Erzsébeti 

Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesülettel kötött szolgáltatási koncessziós szerződés 

hatálya 2025. december 31-ét követően nem kerül meghosszabbításra, vagy az bármely más 

okból megszűnik, úgy az Önkormányzat az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör 

Sportegyesület helyébe bérbeadóként belép a bérleti szerződésbe, 

• az ingatlanrész csak olyan bérlő részére adható bérbe, aki az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés d) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontjának megfelel, átlátható szervezetnek minősül 

• a bérlő által létesítendő felépítmény meg kell feleljen a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 

26/20105.(X.21.) önkormányzati rendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 

17/2019.(V.21.) önkormányzati rendelet előírásainak.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület és a leendő bérlő között 

kötendő szerződés-tervezetet előzetesen hagyja jóvá.  

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

102/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I. Határozati javaslat: 

a) Javasolja az újonnan kialakított, 180901/61 helyrajzi számú közterület Pesterzsébet 

testvérvárosáról, Székelykeresztúr utcának történő elnevezését; 

b) Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros Főpolgármesterét értesítse a Képviselő-

testület döntéséről. 

 

II.  Határozati javaslat: 

a) Javasolja az újonnan kialakított, 180901/63 helyrajzi számú közterület Pesterzsébet 

testvérvárosáról, Bölön utcának történő elnevezését; 

b) Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros Főpolgármesterét értesítse a Képviselő-

testület döntéséről. 

 

III. Határozati javaslat 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
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1) felkéri a Polgármestert, hogy a Közterület átnevezésekkel és több lakást együttesen érintő 

átszámozásokkal kapcsolatban a Hivatal dolgozzon ki egy eljárásrendet, ami tartalmazza a 

döntések előkészítésének és meghozásának fázisait, beleértve: 

• az érintett bizottságok, tanácsnokok és a képviselő-testület javaslattevő, véleményező és 

döntéshozó szerepét 

• az érintett lakosság tájékoztatási és véleményezési lehetőségét 

• az érintett körzetes képviselő előzetes tájékoztatását 

 

2) A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a soron következő ülésére tájékoztatást kér 

arról, hogy a közeljövőben mely közterületek átszámozását vagy átnevezését tervezi a Hivatal 

és milyen újonnan létesítendő közterületek elnevezésére kell felkészülni. 

 

3) javasolja, hogy közterület viselje Schweidel József aradi vértanú nevét. Kerületünkben több 

olyan utca kiszélesedés, térszerű kereszteződés, kis park van, ami nem visel önálló nevet és 

alkalmas lehet arra, hogy szimbolikusan pótoljuk azt, hogy Schweidel József nevét nem viseli 

közterület. Ilyen helyszínekhez kérjük a javaslatokat a Hivataltól. 

 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

103/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a kerület parkolási gondjainak kezelésére és zöldfelületeinek védelmére az alábbiakra kéri fel a 

Polgármestert. 

- Készítsen a soron következő testületi ülésre beszámolót arról, hogy jelenleg milyen módon 

szabályozott a kerületben a zöldfelületeken történő parkolás. A beszámoló tartalmazza a 

szükséges jogi szabályozás kialakítását, illetve a szükséges fizikai védelmek lehetőségeit 

(oszlopok, táblák, egyéb parkolást szabályozó eszközök kihelyezése, faültetések …) 

- Mérje fel, hogy Pesterzsébet mely részeit érintik pontosan az évről évre növekvő parkolási 

gondok, készítsen egy tájékoztatást a decemberi testületi ülésre arról, hogy környező és más 

fővárosi kerületekben milyen parkolást szabályozó intézkedéseket alkalmaznak ennek 

kezelésére. Kiemelten az engedélyes behajtás, időszakosan engedélyezett parkolás, csak helyi 

lakosok számára biztosított parkolás, a piacok környezetének parkolási szabályozásai. A 

tájékoztatás tartalmazza az ehhez kapcsolódó jogi szabályozási folyamatokat, illetve az ehhez 

kapcsolódó költségeket. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

104/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

I. ALTERNATÍVA (az ingatlan jelenlegi állapotban történő értékesítésére újabb pályázati 

felhívás közzététele) 

 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

1. nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni a 1202 Budapest Nagysándor József utca 118. szám 

alatti, 176170 hrsz-ú, ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett, gazdasági épület, udvar, söröző” 

megnevezésű 1077 m2 alapterületű (felépítmények redukált alapterülete 342 m2) ingatlant. Az 

ingatlan minimum eladási árát 46.000.000,- Ft + áfa összegben határozza meg a CPR-

Vagyonértékelő Kft. 2021. augusztus 13-án kelt értékbecslésében foglaltak alapján. 

2. úgy dönt, hogy:  
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- az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt a pályázati felhívás közzétételét követő 60 

napban határozza meg, 

- az ajánlati biztosíték mértékét a megajánlható minimálár nettó összegének 5%-ában, 

2.300.000,- Ft összegben határozza meg. 

3. jóváhagyja a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szövegét és felkéri a polgármestert, 

hogy a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzététele érdekében intézkedjen. 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

II. Határozati javaslat: 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel 

a Polgármestert: 

1. a téglaépületek bontási költségének felmérésére; 

2. szomszédos ingatlanok forgalmi értékének nyilvános ingatlan értékesítési statisztikák alapján 

történő megbecslésére és terjessze be a 2021. december havi testületi ülés elé. 

 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: 2021. november 15. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

105/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

2. ALTERNATÍVA (bérbeadási szándék elfogadására vonatkozó döntés) 

  

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I.                szándékában áll a 172506 hrsz. alatti ingatlan határozat mellékletét képező I/2. jelű rajzon 

lehatárolt részét közlekedési célú fejlesztés érdekében igénybe venni, ezért felkéri a polgármestert, 

hogy az igénybe nem vett terület bérbeadása érdekében készíttesse el az ingatlan használati 

megosztási vázrajzát, a lehető legtöbb parkolóhely kialakításával, majd ennek birtokában az 

ingatlanrészre vonatkozó piaci-forgalmi értékbecslést, valamint energetikai tanúsítványát szerezze be. 

 II.              felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg, a határozatban foglalt előkészítő munkák elvégzését követően terjessze a bérbeadásra 

vonatkozó pályázati kiírás elfogadása érdekében javaslatát a Képviselő-testület soron következő ülése 

elé. 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

Határidő: 2021. december 31. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

106/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I. a Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos utca 72. szám alatti, 172402 hrsz-ú, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület, 2 üzlet” megjelölésű 567 m2 alapterületű ingatlan 23/40 

tulajdoni részilletőségre vonatkozóan P. L. és 13/40 tulajdoni részilletőségre vonatkozóan 

P. Zs. (összesen 36/40 tulajdoni részilletőség) mint eladók, valamint K. Y., mint vevő 

közötti adásvételi szerződés alapján, a 58.000.000 Ft összegű vételár ismeretében, nem 

kíván élni elővásárlási jogával. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

107/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

I. a Budapest XX. kerület, Szent Erzsébet tér 11. fsz. 5. szám alatti, 171545/0/A/5 hrsz-ú, 

„lakás” megjelölésű 75 m2 alapterületű ingatlan 1/2 tulajdoni részilletőségre vonatkozóan 

K. É. és 1/2 tulajdoni részilletőségre vonatkozóan K. V., mint eladók, valamint M. O., 

mint vevő közti adásvételi szerződés alapján, a 36.700.000 Ft összegű vételár ismeretében, 

nem kíván élni elővásárlási jogával. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

108/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy: 

 

I.  nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni a Budapest XX. kerület, Kossuth Lajos utca 66. szám 

alatti, 172405/0/A/3 hrsz-on nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint „iroda, raktár” 

megnevezésű 87 m2 alapterületű ingatlant. Az ingatlan minimum értékesítési összegét - 

figyelemmel a CPR-Vagyonértékelő Kft. 2021. augusztus 13-án kelt értékbecslési 

szakvéleményében foglaltakra – 26.500.000 Ft+áfa összegben határozza meg. 

 

II.  nyílt pályázat útján kívánja értékesíteni a Budapest XX. ker. Mártírok útja 87. fsz. 6. szám 

alatti, 173969/0/C/2 hrsz-on nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint „lakás” 

megnevezésű 170 m2 alapterületű ingatlant. Az ingatlan minimum értékesítési összegét - 

figyelemmel a CPR-Vagyonértékelő Kft. 2021. augusztus 13-án kelt értékbecslési 

szakvéleményében foglaltakra – 30.700.000,- Ft+áfa összegben határozza meg, melyet 

általános forgalmi adó nem terhel. 

 

III. úgy dönt, hogy:  

- az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt a pályázati felhívás közzétételét követő 60 

napban határozza meg, 

- az ajánlati biztosíték mértékét a megajánlható minimálár nettó összegének 5%-ában 

határozza meg. 

IV. jóváhagyja a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szövegét és felkéri a polgármestert, 

hogy a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő közzététele érdekében intézkedjen. 

V. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

109/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros XX. 

Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 9.) 

önkormányzati rendeletének módosítását. 
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Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

110/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, 

hogy a 229/2021. (VII.15.) Ök. sz. határozatában foglaltak betartását kéri Pesterzsébet 

Polgármesterétől, ezért ismételten kéri, hogy a Kerületi Építési Szabályzat 2021/1 jelű 

módosításhoz kapcsolódó új Településrendezési és Településtervezési Szerződés tervezetének 

tárgyalását előzze meg lakossági fórum, ahol bemutatásra kerülnek a területen tervezett 

fejlesztések és azok környezeti hatásai, illetve kiemelten a beruházásban érdekelt cégek, 

fejlesztők vállalásai a kerületet érintő környezeti terhelés enyhítésére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

111/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

I. "Fogadj örökbe egy fát" pályázat felhívását és jelentkezési adatlapját elfogadja, 

II. felkéri a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetés faültetési előirányzatából 

2.000.000,- Ft összeget, valamint a lakossági fapótlási kötelezettségek okán létrehozott 

Fapótlás elkülönített alszámláról 400.000,- Ft összeget a pályázat indításához 

csoportosítson át, 

III. a Környezetvédelmi céltartalék soron rendelkezésre álló összegből bruttó 600.000,- Ft 

felhasználását engedélyezi a „Fogadj örökbe egy fát” pályázat keretein belül ültetendő 

fák ültetési költségeinek finanszírozására, 

IV. felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokat érkezési sorrendben vizsgálja meg, ezt 

követően a fák ültetési helyszíneire vonatkozó javaslatát terjessze a Bizottság soron 

következő ülése elé. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

112/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy: 

1. felhasználja a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék soron található nettó 280.000.- 

Ft összeget az „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” címmel versenyfelhívás 

társasházak és családi házak tulajdonosai részére célra; 

2. a fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.09.) 

önkormányzati rendeletének 2.5. mellékletben, a működési célú tartalékok között a 

„Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék” céltartalék soron rendelkezésre áll; 

3. verseny kiírására beérkezett pályázatok kiértékelése után az alábbiak szerint osztja meg 

a díjazást. 

 

I. A kertes házak kategóriában az alábbiak szerint osztja meg a díjazást: 

Név Cím  Díj  

T. L. Klapka tér 6.       50 000 Ft  

P. K. Lehel u. 24.       50 000 Ft  
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 ÖSSZESEN       100 000 Ft 

 

 

II. A társasházak kategóriában az alábbiak szerint osztja meg a díjazást: 

Társasház címe Helyezés Díj 

Közműhelytelep u. 2.   60 000 Ft 

Kossuth u. 86.  40 000 Ft  

Ritka u. 3.  40 000 Ft 

Török Flóris u. 28.  40 000 Ft 

ÖSSZESEN  180 000 Ft 

 

4. felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

113/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy: 

1. felhasználja a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék soron található 1.400.000.- Ft 

összeget a Környezetvédelmi célú rendezvények, programok támogatás érdekében kiírt 

pályázatra, az Önkormányzat fenntartásában működtetésében lévő óvodák, valamint 

bölcsődék részére: 

2. a fedezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.09.) 

önkormányzati rendeletének 2.5. mellékletben, a működési célú tartalékok között a 

„Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék” céltartalék soron rendelkezésre áll; 

3. verseny kiírására beérkezett pályázatok kiértékelése után egységesen osztja meg a 

díjazást. 

 

Név Címe  Díj  

Baross óvoda Baross 79. 100 000 Ft 

Baross óvoda Baross 81. 100 000 Ft 

Gézengúz Lázár Lázár u. 18. 100 000 Ft 

Gézengúz Zalán Zalán u. 11. 100 000 Ft 

Gézengúz Gyöngyszem Vörösmarty u. 91. 100 000 Ft 

Gyermekmosoly Kék Cinke Pázsitos stny. 5. 100 000 Ft 

Gyermekmosoly  Bíró M. u. 1. 100 000 Ft 

Gyermekmosoly Mákvirág Rákóczi u. 84. 100 000 Ft 

Kerekerdő Óvoda Bóbita Kalmár stny. 1. 100 000 Ft 

Kerekerdő Óvoda 2. Nagysándor J. u. 189. 100 000 Ft 

Kossuth u. bölcsőde Jókai M. u. 74-76. 100 000 Ft 

Lurkóház Gyermekkert Köztársaság tér 1. 100 000 Ft 

Lurkóház Kincskereső Hunyadi tér 15. 100 000 Ft 

Nyitnikék Lila ovi Kossuth Lajos utca 3 100 000 Ft 

 ÖSSZESEN      1 400 000Ft 

 

4. felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 
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114/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

1. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Fogadd örökbe a játszótered, parkod, 

kutyafuttatód!” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatot eredményesnek 

nyilvánítja és a díjat az alábbiak szerint osztja ki:  

  

Pályázó neve Helye  Összeg  

M. J. B. Téglagyár tér 120 000 Ft 

 ÖSSZESEN 
 120 000 Ft 

 

2. felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

115/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi céltartalék soron megmaradt 

összegből  

1. br. 600.000,- Ft-ot fordít a kóbor macskák ivartalanítási programjára 

2. a fennmaradó br. 1.842.253,- Ft. összegből br. 921.126,- Ft-ot az FKF Zrt által nyújtott 

zöldhulladék gyűjtési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák 

beszerzésére, br. 921.127,- Ft-ot pedig közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzésére 

fordítja. 

  

3. felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

116/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található 

alakszerű határozat szerint a Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Bp. XX. Kossuth L. tér, a (170204/13) hrsz-ú közterület besorolású földrészlet 

részbeni igénybevételét engedélyezi – mintegy 1.500 m2 terület - az ingyenes, nyílt Márton napi 

rendezvény megtartása céljából 2021. november hó 11. napjára. Az engedélyben rögzíteni kell a 

Kossuth L. tér burkolatának, valamint a városkép védelmét biztosító feltételeket:  

− gépkocsi behajtás, eszközök rögzítése, gyalogos közlekedés biztosítása, helyreállítási 

kötelezettség, a díszburkolat és a zöldfelületek állagmegóvása, a rendezvény utáni takarítás, stb. 

− a székeket, asztalokat, egyéb eszközöket esztétikusan úgy kell elhelyezni, hogy az a 

Kossuth Lajos tér, illetve a sétálóutca rendeltetésszerű használatát ne lehetetlenítse el, a székek 

és asztalok azonos kialakításának (anyagának) összehangolása szükséges. 

 

II. A közterület-használatot Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 

közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2021. (II. 25.) Ök. sz. 

rendeletének 18.§ (1) bekezdése alapján a Bizottság térítésmentesen biztosítja. 
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III. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

117/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben található 

alakszerű határozat szerint az ÉP-SYSTEM XXI. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgálató Kft. 

kérelmére az Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XX. ker. 180519/53 hrsz alatt 

nyilvántartott közterület besorolású földrészlet részbeni igénybevételét engedélyezi a Bp. XX. 

Orsolya utcai Univer élelmiszeráruház hátsó homlokzatánál lévő 30 m2 területrészen felvonulási 

terület kialakítása céljából a ”B” övezeti kategória szerint a hatályos, jelenleg 427,- Ft/m2/hó, 

összesen 12.180,-Ft/hó közterület-használati díj megfizetése mellett  2021. szeptember 01. és 

2021. október 31. közötti időszakra. 

Az engedélyben rögzíteni kell a díszburkolat és a munkálatok környezetében lakók 

nyugalmának védelmét biztosító feltételeket: a kérelmezőnek a környező üzletek zavartalan 

megközelítését biztosítania kell, hétköznap 7.30- valamint hétvégén 8.00 óra előtt zajjal járó 

tevékenységet nem végezhetnek, a konténert az elzárt területrészen kötelesek elhelyezni, illetve a 

közterület-használati engedély hatályának megszűnte után a díszburkolatot kötelesek az eredeti 

állapotába helyreállítani.  

 

I. felkéri a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a szükséges 

intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 

 

118/2021. (IX. 21.) KVB. határozat: 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és 

Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy 2021. évben nem adományoz „Pesterzsébet 

Környezetvédelméért” kitüntető címet. 

I. felkéri a Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Határidő: adott 

 


