
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága 

KKESB: 111-21/2011. 
 
 
 
 

J  E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült a bizottság 2011. november 16-án  

13 00 órakor kezdődő nyilvános, rendkívüli ülésén 
 
 
 

Helye:  XV. ker. Polgármesteri Hivatal C. épület I. emelet, Képviselői szoba 

            Budapest, 1153 Bocskai u. 1-3. 

 
Jelen vannak: 4 fő bizottsági tag  Gyurkovics Miklós elnök 
      Bencsics Lászlóné  
      Pénzes Imréné 
      Németh Angéla   
 
Távolmaradását jelezte:   Tóth Imre     
 
 
Meghívottként jelen van:         
Vizér Klára alpolgármester, Herczeg Julianna aljegyző, Kovácsné Márkus Éva irodavezető, 
Aradi Gizella irodavezető, Sipos Gábor főépítész, Kovácsné Márkus Éva irodavezető, 
Helmajer Lászlóné irodavezető. 
 
 
 

Gyurkovics Miklós: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
bizottság 4 fő jelenlétével határozatképes. Tóth Imre képviselő, bizottsági tag távolmaradását 
jelezte. Ismerteti az ülés napirendjét. Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában szavazást kér 
a napirend elfogadásáról.  
 
 
 
KKES 497/2011. (XI.16.) sz. határozat 
 
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, elfogadja az 
előterjesztett napirendi pontokat, és azok tárgyalási sorrendjét. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
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Elfogadott napirend:  
 

1. Előterjesztés a Zsókavár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő működtetésével 
összefüggő költségek fedezetéről (Ikt.sz. 106-343/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 
   Kovácsné Márkus Éva irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításáról (Ikt.sz: 106-
344/2011. sz. anyag)  
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester  
   Aradi Gizella irodavezető 
 

3. Előterjesztés közterület nevének megváltozására (Ikt.sz: 106-353/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 

Dr. Herczeg Julianna aljegyző 
 
4. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére emlékmű 

készítésére kiírt pályázaton első helyezést elért pályamű megvalósítására 
(Ikt.sz. 106-351/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 

    Wittmann Katalin településfejlesztési ügyintéző 
 
 

* * * 
 
 
 

1. Előterjesztés a Zsókavár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő működtetésével 
összefüggő költségek fedezetéről (Ikt.sz. 106-343/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 
   Kovácsné Márkus Éva irodavezető 

 
 
   Gyurkovics Mikós: Megadja a szót az előterjesztőnek. 
 
   Kovácsné Márkus Éva: A Zsókavár pályázatban a rendelő egy olyan 
előírás volt, amit annak idején bevállalt az önkormányzat és ennek a végrehajtásáról van most 
szó. Négy fő foglalkoztatásáról kell dönteni, amivel az egészségügyi intézmény létszámát 
emelnék meg. A november havi időszakban az intézmény kigazdálkodja a bérjellegű 
kifizetéseket, a december havi fizetés a 2012. évi költségvetést fogja terhelni. Az előterjesztés 
4. pontja tartalmazza az orvosi szerződéseket, melyeket korábban a képviselő-testület 
jóváhagyott, később pedig a bizottság hatáskörébe került. A költségvállalásokkal kapcsolatban 
felvetődött, hogy a háziorvosokkal, fogorvosokkal kötött szerződésben néhány helyen 
módosítani kell. Ennek felülvizsgálatára kérnének támogatást a képviselő-testülettől, hogy 
bízza meg a polgármester urat. Később visszakerülne a testület elé azzal, hogy esetlegesen a 
bizottság hatáskörét egy alkalomra visszavonnák, és a képviselő-testület hozna döntést, mivel 
ebben az esetben nagy horderejű ügyről van szó.  
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   Gyurkovics Miklós: Jól értelmezte a szöveget, hogy egy alkalommal 
az átruházott hatáskört a bizottság visszaadná a testületnek?  
 
   Kovácsné Márkus Éva: Ez egy keretszerződés. A bizottságnak lehetne 
módosítani, de mivel ez egy nagyobb horderejű kérdés, az összes háziorvost érintené, ezért 
úgy gondolták, célszerűbb lenne, ha a képviselő-testület hozná meg a döntést. Ebben a 
kérdésben nem most kell döntést hozni, a 4. pont csak a munka elindításáról szól. 
 
   Gyurkovics Miklós: További kérdés, észrevétel, hozzászólás 
hiányában a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát.  
 
 
KKES 498/2011. (XI.16.) sz. határozat 
 
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta „a Zsókavár 
utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő működtetésével összefüggő költségek fedezetéről” 
szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol a képviselő-testület 
részére.  
Felelős:    polgármester 
Határidő: 2011. november 16., képviselő-testületi ülés 
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 

 
 
2. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításáról (Ikt.sz: 106-
344/2011. sz. anyag)  
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester  
   Aradi Gizella irodavezető 

 
 
   Gyurkovics Mikós: Megadja a szót az előterjesztőnek. 
 
   Aradi Gizella: Az előterjesztés bemutatja a bevételi előirányzatok 
növekedését központi támogatás címén, bemutatja azokat a változtatásokat, amelyeket a 
képviselő-testületi döntést követően végre kell hajtani. A költségvetésben van néhány olyan 
módosítási javaslat, amire még képviselő-testületi döntés nincs, de megvalósításra javasolnak. 
Ilyen a jégpálya és a focipálya ami átcsoportosításból kerül megvalósításra. Az 
előterjesztésben részletesen bemutatják a polgármesteri keret és az általános tartalék további 
felhasználását. A polgármesteri keret előirányzata 10 millió 74 ezer forint, az általános 
tartalék 101 millió 300 ezer forint. Természetesen a költségvetési rendelet tartalmazza azokat 
az előirányzat módosítási javaslatokat is, amelyeket a költségvetési intézmények 
kezdeményeztek. Ezt részletesen bemutatják az előterjesztéshez tartozó táblázatok.  
 
   Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 
kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság 
szavazatát.  
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KKES 499/2011. (XI.16.) sz. határozat 
 
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta „a Budapest 
Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének V. sz. módosításáról” szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra javasol a 
képviselő-testület részére.  
Felelős:    polgármester 
Határidő: 2011. november 16., képviselő-testületi ülés 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

3. Előterjesztés közterület nevének megváltozására (Ikt.sz: 106-353/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 

Dr. Herczeg Julianna aljegyző 
 
 
   Gyurkovics Mikós: Megadja a szót az előterjesztőnek. 
 
   Dr. Herczeg Julianna: Az előterjesztés mellékletét képezi az a 
főpolgármesteri levél, melyben kéri a főpolgármester, hogy az önkormányzati törvény 
vonatkozó rendelkezései értelmében nyilvánítson véleményt a kerület képviselő-testülete az 
utcanév változtatása tárgyában. Az előterjesztéshez mellékletként csatolták Jozef Wisocky 
önéletrajzát. A főpolgármesteri hivatal szándéka szerint a Dembinszky utca kerülne 
átnevezésre Jozef Wisocky utcára. A népesség nyilvántartási adatokból megállapították, hogy 
46 ingatlant érintene a változtatás. Pontosan 43 lakóingatlan és 3 kizárólagosan vállalkozási 
célú ingatlanról van szó. 136 főnek van lakó és tartózkodási címe ebben az utcában. 
Gazdasági társaságok, egyéni cégek és két sportkör is működik az utcában. Az egyéni 
vállalkozókról nincs adat. A képviselő-testületnek látnia kell, hogy a kerület lakosságára 
milyen anyagi teher hárul. A lakcímkártya csere nem kerül pénzbe, mert azt az okmányiroda 
díjmentesen módosítja, de a közműszolgáltatóknál át kell jelenteni a lakcímváltozást. A 
határozati javaslatban a  képviselő-testület tudomásul veszi a főváros szándékát, ugyanakkor 
az átnevezés megfontolását kéri, mivel a lakókat és a vállalkozásokat magas költségek 
terhelnék. A Pénzügyi és Jogi Bizottság illetve a Településfejlesztési, Városüzemeltetési, 
Érték- és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta a Dembinszky utca átnevezését. 
 
   Gyurkovics Miklós: Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket. 
 
   Németh Angéla: Az Ilyés Gyula utca átnevezésénél, ugyanez a 
procedúra lezajlott? Mi történik abban az esetben, ha nem veszi tudomásul a képviselő-
testület a főváros szándékát? 
 
   Dr. Herczeg Julianna: Az Ötv. 63/A §-a szerint a Fővárosi 
Önkormányzatnak ki kell kérnie az érintett kerület képviselő-testületének a véleményét. Nem 
volt ez másként az Ilyés Gyula átnevezése tekintetében sem, a Fővárosi Önkormányzat 
ugyanígy kikérte a kerületi képviselő-testület véleményét, csak sajnos a véleménykérő levél 
adminisztrációs hiba miatt nem került a képviselő-testület elé. A véleménynyilvánítás ellenére 
dönthet másként a fővárosi közgyűlés. Bármely utca átnevezésével az ismertetett költségek 
megterhelik az érintetteket.  
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   Gyurkovics Miklós: Ha a kiváló lengyel tábornokról utcát szeretne a 
főváros elnevezni, akkor talán egy új utcát kellene úgy, hogy a lakókat ne terhelje a változás.  
 
   dr. Herczeg Julianna: A képviselő-testület munkáját segítve, olyan 
utcákat kerestek, ahol viszonylag kevés lakóház és vállalkozás van. Ilyen a Darnó utca, 
Csákberény u., Nyaraló u. és az Ózmán utca. A négy utca közül van olyan is, ahol csak 
lakóházak vannak. Ha az a cél, hogy Budapesten ne legyen sok Dembinszky utca, akkor a 
javaslattal nem lehet a problémát kiváltani.  

 
Gyurkovics Miklós: Nem javasolja támogatni az előterjesztésben 

foglaltakat. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság véleményét.   
 
 
KKES 500/2011. (XI.16.) sz. határozat 
 
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a „közterület 
nevének megváltoztatásáról” szóló előterjesztést, mely alapján nem ért egyet a Budapest 
Dembinszky utca Wysocki utca névre való átváltoztatásával.   
Felelős:    polgármester 
Határidő: 2011. november 16., képviselő-testületi ülés 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 

4. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére emlékmű 
készítésére kiírt pályázaton első helyezést elért pályamű megvalósítására 
(Ikt.sz. 106-351/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő, előadó: László Tamás polgármester 

    Sipos Gábor főépítész 
 
 
   Gyurkovics Mikós: Megadja a szót az előterjesztőnek. 
 
   Wittmann Katalin: A bírálati szakasz két lépésben történt. A 
megvalósítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ez az előterjesztés is erre irányul. 
Jelenleg a költségvetésben meglévő pénzeszköz felhasználása (10 millió forint) a bruttó 
keretösszegen belül van. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, meg kívánja valósítani 
javaslat alapján az alkotást, akkor következő lépéseként egyeztetnek a művészekkel, 
tervezőkkel, és felhasználói szerződést kötnek, melyben tételesen lesz a feladatleosztás 
rögzítve.   
 
   Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 
kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság 
szavazatát.  
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KKES 501/2011. (XI.16.) sz. határozat 
 
A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta „az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére emlékmű készítésére kiírt pályázaton első helyezést 
elért pályamű megvalósításáról” szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra javasol a 
képviselő-testület részére.  
Felelős:    polgármester 
Határidő: 2011. november 16., képviselő-testületi ülés 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 
   Gyurkovics Miklós: Megköszöni a bizottság munkáját, a rendkívüli 
ülést bezárja.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Gyurkovics Miklós  
elnök 

 
 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette:     Paulusz Katalin 
                                                  bizottsági titkár 
 




