
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,  
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 

Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága 
TVÉKB ülés sz.: 113-21/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
készült a bizottság 2011. november  14-i 

rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

 
Az ülés helye:  XV. kerületi Polgármesteri Hivatal, C. épület, Kossuth-terem 
 
Jelen van:  4 fő (Dr. Balogh András, Bárdosi György, Major Sándor, Illés Géza) 
   
Meghívottként jelen van:    dr. Herczeg Julianna aljegyző 
    dr. Macsári Viktória kabinetvezető 
    Kovácsné Márkus Éva irodavezető 

Sipos Gábor főépítész 
Aradi Gizella irodavezető 
Böröczfy Ferenc csoportvezető 
dr. Trinn Miklós jogtanácsos 
           
 

 
Dr. Balogh András: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a közterület nevének 
megváltozásáról szóló előterjesztést tárgyalják meg, mert a téma a bizottság profiljába 
tartozik. Dr. Pintér Gábor előterjesztését nem javasolja megtárgyalni, mivel az anyag nem 
készült el. Kérdés, észrevétel hiányában szavazást kér a napirendi javaslatról. 
 
 
TVÉKB 235/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság, az 
elhangzott módosítást figyelembe véve, elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat és azok 
tárgyalási sorrendjét. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Elfogadott napirend 

 
 

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításáról (Ikt.sz: 106-344/2011. 
sz. anyag)  
Előterjesztő: László Tamás polgármester  
Előadó: Aradi Gizella irodavezető 
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2. Előterjesztés a Rákospalota- Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi 

Közalapítvány Kuratóriuma megüresedett tagsági helyének a betöltésére és 
Alapító Okiratának a módosítására (Ikt.sz. 106-352/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő: László Tamás polgármester 
Előadó: dr. Macsári Viktória kabinetvezető 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
tulajdonosi jogának gyakorlásáról (Ikt.sz. 106-347/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő: László Tamás polgármester  
Előadó: dr. Macsári Viktória kabinetvezető 

 
4. Előterjesztés a Zsókavár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő működtetésével 

összefüggő költségek fedezetéről (Ikt.sz. 106-343/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő: László Tamás polgármester  
Előadó: Kovácsné Márkus Éva irodavezető 

 
5. Előterjesztés a Rákospalotai Mentőállomás megvalósításához szükséges 

szerződések elfogadásáról (Ikt.sz. 106-349/2011. sz. anyag) 
Előterjesztő: László Tamás polgármester 
Előadó: dr. Trinn Miklós jogtanácsos 

 
6. Előterjesztés közterület nevének megváltozására (Ikt.sz: 106-353/2011. sz. anyag) 

Előterjesztő: László Tamás polgármester 
Előadó: dr. Herczeg Julianna aljegyző 

 
7. 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: László Tamás polgármester 
Előadó: Sipos Gábor főépítész 

 

 
 
 

1. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének V. sz. módosításáról (Ikt.sz: 106-
344/2011. sz. anyag)  

    
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 

 
Aradi Gizella: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 
Dr. Balogh András: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér a 

költségvetés módosításának támogatásáról. 
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TVÉKB 236/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Budapest Főváros XV. 
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2011. évi költségvetésének V. sz. 
módosítását. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 

 
 
2. Előterjesztés a Rákospalota- Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi 

Közalapítvány Kuratóriuma megüresedett tagsági helyének a betöltésére és 
Alapító Okiratának a módosítására (Ikt.sz. 106-352/2011. sz. anyag) 

 
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 
 

Dr. Macsári Viktória: Németh Zoltán lemondó nyilatkozata az előző 
testületi ülés kezdete előtt került kiállításra, a Polgármesteri Kabinetre későn érkezett be. Bíró 
József lesz az új elnöke a Felügyelő bizottságnak, ha egyetért a képviselő-testület. Az alapító 
okiratot egységes szerkezetben mellékelték az előterjesztéshez.  Két nyilatkozat most került 
kiosztásra. Kéri az előterjesztés támogatását.  

 
Dr. Balogh András: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér az a 

költségvetés módosításának támogatásáról. 
 

TVÉKB 237/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Rákospalota- Pestújhely-
Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma megüresedett tagsági helyének a 
betöltésére és Alapító Okiratának a módosítására készült előterjesztést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 

 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
tulajdonosi jogának gyakorlásáról (Ikt.sz. 106-347/2011. sz. anyag) 

 
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 

 

Dr. Macsári Viktória: 2010. október 27-én úgy döntött a képviselő-
testület, hogy a Kommunikációs Társaság kivételével a gazdasági társaságok tekintetében 
megadja a polgármesternek a tulajdonosi jog gyakorlásának lehetőséget egy évre. Az egy éves 
időszak lejárt, most az előterjesztésnek megfelelően 2014. október 31-ig adna felhatalmazást a 
testület a polgármesternek..  
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Dr. Balogh András: Kéri a kérdéseket az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 
 

Major Sándor: Mióta van ilyen jogosultsága a polgármesternek? 
 

Dr. Macsári Viktória: Polgármester úr egy éve, 2010. október 27-én 
kapta a felhatalmazást a testülettől.  
 

Dr. Trinn Miklós: Ez minden évben így van, a gazdasági társaságok 
éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg, minden év májusában, felhatalmazta a 
testület a polgármestert a tulajdonosi jogok gyakorlására. Nem új keletű dologról van szó.  

 
Dr. Balogh András: Előzőleg évente hosszabbították a felhatalmazást? 
 
Dr. Macsári Viktória: Igen. 
 
Dr. Balogh András: Nem lenne most is jobb, ha egy évre szavaznák 

meg a felhatalmazást? 
 
Dr. Macsári Viktória: Semmi jelentősége nincs annak, hogy egy vagy 

3 évre adja meg a képviselő-testület a jogosultságot. 
 

Dr. Balogh András: Szavazást kér az előterjesztés támogatásáról. 
 
TVÉKB 238/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 

A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi jogának gyakorlásáról szóló előterjesztést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
 

4. Előterjesztés a Zsókavár utca 42-44. szám alatti orvosi rendelő működtetésével 
összefüggő költségek fedezetéről (Ikt.sz. 106-343/2011. sz. anyag) 

 
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 
 

Kovácsné Márkus Éva: Az eredeti pályázati anyagban szerepelt az 
indikátor, melynek teljesítése mindenképpen szükséges az eredményes pályázathoz. A 
pályázati előírás szerint 4 főt kell biztosítani, vagyis meg kell emelni az Egészségügyi 
Intézmény létszámát. A költség nagy része a következő év költségvetését terhelné. Folyik az 
intézményben az orvosokkal kötött szerződések átvizsgálása.  

 
Dr. Balogh András: Kéri a kérdéseket az előterjesztéssel 

kapcsolatban.  
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Bárdosi György: Az előirányzat szerepel a költségvetés V. sz. 
módosításában? 

 
Aradi Gizella: Igen, tartalmazza a módosítás.  
 
Dr. Balogh András: Hozzászólások következnek. 
 
Bárdosi György: Erről határozatot kellett volna hozni. Javasolja, hogy 

a testület 3. határozatként döntsön erről. Az V. módosításba mi kerül bele? Mi van előbb, a 
határozat, vagy a rendelet?  

 
Aradi Gizella: Jegyző asszony véleménye szerint a költségvetés 

módosításába az a tétel kerülhet bele, amit korábban a képviselő-testület elhatározott. Ebben a 
szellemben készült az előterjesztés. Az lehet, hogy a napirend összeállításánál nem a helyére 
került az előterjesztés. 
 

Böröczfy Ferenc: A jogalkotási hierarchiában feljebb áll a rendelet a 
határozathoz képest. Némi időzavarral küszködik az önkormányzat, de csupán fél óra 
különbségről van szó.  

 
Bárdosi György: Az SZMSZ köti a testületet abban, hogy előbb 

tárgyalják meg a rendeletet, és csak után az előterjesztést. Ez a sorrend azonban nem 
megfelelő, feloldást kell találni az SZMSZ alól.  

 
Aradi Gizella: Megnézte a testületi ülésre szóló meghívót, mely 

szerint a költségvetés V. sz. módosítása előtt tárgyalja a testület az orvosi rendelő ügyét. 
 
Dr. Balogh András: Szavazást kér az előterjesztés támogatásáról. 

 
TVÉKB 239/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 

A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Zsókavár utca 42-44. 
szám alatti orvosi rendelő működtetésével összefüggő költségek fedezetéről szóló 
előterjesztést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 

5. Előterjesztés a Rákospalotai Mentőállomás megvalósításához szükséges 
szerződések elfogadásáról (Ikt.sz. 106-349/2011. sz. anyag) 

 
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 
 

Dr. Trinn Miklós: November 11-én, pénteken megküldték a Fővárosi 
Önkormányzatba a főpolgármester-helyettesnek az előterjesztést. A közgyűlés november 
végén fogja tárgyalni a témát.  
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Dr. Balogh András: Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér az a 
költségvetés módosításának támogatásáról. 
 
TVÉKB 240/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 

A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Rákospalotai 
Mentőállomás megvalósításához szükséges szerződések elfogadásáról szóló előterjesztést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 4 igen szavazat, egyhangú) 
 
 

6. Előterjesztés közterület nevének megváltozására (Ikt.sz: 106-353/2011. sz. anyag) 
 
 

Dr. Balogh András: Megadja a szót az előterjesztőnek szóbeli 
kiegészítésre. 
 

Dr. Herczeg Julianna: A Főváros részéről érkezett a kezdeményezés, 
amit a testületnek véleményeznie kell.  

 
Dr. Balogh András: Kéri a kérdéseket az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 
 
Major Sándor: A Dembinszky utcát már megszokták, nem tudja, miért 

kell átnevezni. Sok Dembinszky utca van Budapesten, de a kerületben csak egy. Nem kellene 
megváltoztatni a nevét. Sok bosszúságába kerül a lakosságnak, ha pénzbe nem is. 
Vállalkozások is vannak az utcában, nekik sok pénzbe kerülne a változás.  

 
Dr. Herczeg Julianna: A Főváros azt válaszolta, hogy sok ilyen nevű 

utca van Budapesten.  
 
Dr. Balogh András: Sok vállalkozás tevékenykedik a Dembinszky 

utcában, a cégbírósági bejegyzést meg kell változtatniuk, ami 50 ezer forintot jelent 
cégenként, ezért nem javasolja a változtatást. Javasolja a Fővárosnak, hogy máshol 
változtassák meg a Dembinszky utca nevét. 

 
Major Sándor: Javasolja, hogy a kerületben a jövőben megvalósuló 

lakótelepen, még el nem nevezett utcák egyike  kapja meg a Wysocki utca nevet.  
 
Dr. Balogh András: Vannak egyszemélyes cégek, amelyeket megvisel 

az 50 ezer forint. Nem hárítaná rá ezt a költséget a lakókra. Ha átvállalják a költségeket, akkor 
sem javasolja a névváltoztatást, mert nem tartja indokoltnak.  

 
Dr. Herczeg Julianna: Képviselő úr Palota-Újfalura gondol, melynek 

utcáit már elnevezte a képviselő-testület az előző ciklusban.   
 

Bárdosi György: Felhívja a bizottsági tagok figyelmét arra, hogy a 
kerületnek csak véleményezési joga van, a Főváros dönt. Kérhetik, hogy fontolja meg a 
Főváros az átnevezést, de ettől függetlenül úgy dönt a Főváros, ahogy akar.  
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Dr. Balogh András: Javasolja, hogy úgy ajánlják a testületnek 

megtárgyalásra az előterjesztést, hogy nem értenek egyet a közterület átnevezésével.  
Szavazást kér az előterjesztett határozati javaslatról. 
 
TVÉKB 241/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 

A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek a közterület nevének megváltozásáról szóló 
előterjesztést azzal, hogy nem ért egyet a Főváros azon szándékával, hogy a Budapest XV. 
kerület, Dembinszky utca, (80385) helyrajzi számú közterület nevét, Wysocki utca névre 
kívánja változtatni.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 
 
 

7. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére emlékmű 
készítésére kiírt pályázaton első helyezést elért pályamű megvalósítására 
(Ikt.sz. 106-351/2011. sz. anyag) 

 
 

Dr. Balogh András: Javasolja, tekintsék meg az elkészült 
pályaműveket. 

 
A bizottság tagjai átmennek a Díszterembe, hogy megtekintsék az elkészült pályaműveket. 

 
Sipos Gábor: 22 pályamű érkezett. A zsűrizés két szempontból zajlott, 

a szakmai zsűri véleményét tartalmazza az előterjesztés melléklete, a társadalmi zsűri 
vegyesebb összetételű volt. Mindkét zsűri a 19. pályaműben találta meg azt, amit leginkább 
látni akart a kiíró. Van egy kimagasló első hely, valamint a második helyezés helyett három 
harmadik díj kerül kiosztásra. 

 
Dr. Balogh András: Kéri a kérdéseket az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 
 
Major Sándor: Megszavazta, hogy bontsák le az emlékművet, hogy 

legyen egy szebb és jobb, de neki ez sem tetszik. Hogy kell ilyenkor szavaznia?  
 
Dr. Balogh András: Ilyen esetben nemmel kell szavazni.   
 
Sipos Gábor: Arról dönthet a testület, hogy megvalósítja a művet, 

vagy nem. 
 
Bárdosi György: Nem bírálhatják felül a bíráló bizottság döntését. 
 
Dr. Balogh András: Élhet olyan véleménnyel a bizottság, hogy másik 

pályaművet javasolnak megvalósítani?  
 
Bárdosi György: A bizottság másik pályaművet nem támogathat.  
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Dr. Balogh András: Nem szeretné, ha az első díjat elnyert pályamű 
épülne meg. Nem látták, hogy amikor a pályaműveket beadták, költségbecsléseket is beadtak-
e. Nem tudják, melyik pályamű az olcsóbb. A 2011-es költségvetésben van erre a célra 10 
millió forint. 

 
Sipos Gábor: Az emlékművet bruttó 10 millió forintból kell 

megvalósítani a pályázati kiírás szerint. Ezt a keretet kihasználták a pályázók, az egyik 
harmadik hleyezett a környezetrendezésre még 8 millió forintot kért. A visszajelzések szerint 
nem nagy pénz ez az összeg egy emlékmű megvalósítására, figyelembe véve az anyagárakat. 
A kiviteli tervben meglátják, beleférnek-e a keretbe. Mindenképpen törekedni kell rá.  

 
Dr. Balogh András: Javasolja, hogy a november 16-i testületi ülésre a 

Településfejlesztési, Érték- és Főépítészi Iroda készítse elő a megvalósítási tervet. A 
bizottságok tárgyalják meg a megvalósítás előtt a szobor, annak talapzata és a 
környezetkialakítás kivitelezési költségét. Harmadik határozati javaslatként javasolja az 
előterjesztésbe, hogy a  szobor pályázati költsége, a talapzat, a környezet és a szobor 
kivitelezési költsége nem haladhatja meg a költségvetésben az e célra megszavazott összeget. 
A lényeg, hogy ne kerüljön többe a szobor 10 millió forintnál.  

 
Bárdosi György: A kivitelezésnek a pályázati kiírás szerint kell 

megvalósulnia, ezért a 10 millió forintos keretet is tartani kell. 
 
Dr. Balogh András: Hangsúlyozni kell a döntés során, hogy ne lépjék 

túl a 10 millió forintot. Kéri, erről döntsön a bizottság, valamint javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a 2. határozati javaslatról a kiegészítő javaslatuk figyelembe vételével 
döntsön.  

 
Sipos Gábor: A határozati javaslatok határidejét a következők szerint 

javasolja megállapítani; az 1. határozati javaslat:  2012. október 15., a 2. határozati javaslat: 
2012. január 15., a 3. határozati javaslat: 2012. január 15. 

 
Dr. Balogh András: Szavazást kér az elhangzott határozati 

javaslatokról. 
 

 
TVÉKB 242/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság nem 
fogadta el azt a javaslatot, miszerint javasolja a képviselő-testületnek, hogy az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékének megörökítésére az emlékmű készítésére kiírt 
pályázaton a Bíráló Bizottság által I. helyezettként díjazott, 19-es sorszámmal Harmath 
István szobrászművész, Jakab Csaba DLA építész iparművész, Korda Zsolt, Kerekes Géza 
építészmérnökök által beadott alkotást valósítsa meg a Budapest XV. ker. Széchenyi tér 
(90236) helyrajzi számú, a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi ingatlan 
Epres sor felöli oldalán.  
(Szavazati arány: 2 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) 
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TVÉKB 243/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékét megörökítő emlékmű készítésére a művésszel a felhasználói szerződést a kiírásban 
rögzített feltételekkel, és a TVÉKB 244/2011. (X.14.) sz. határozatában foglaltak figyelembe 
vételével kösse meg. Határidő: 2012. 01. 15.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
TVÉKB 244/2011. (XI.14.) sz. határozat 
 
A Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét megörökítő 
emlékmű készítésére a művésszel megkötendő felhasználói szerződés tartalmazza, hogy a 
szobor pályázati, és annak kivitelezési költsége nem haladhatja meg a 2011. évi 
költségvetésben erre a célra meghatározott összeget. Határidő: 2012. 01. 15. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 16. 
(Szavazati arány: 3 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 
 
 

Dr. Balogh András: Megköszöni a bizottsági tagok részvételét, a 
rendkívüli ülést bezárja.  
 
 

K.m.f.  
 
 
 
 
 
 
 

Varga Mónika Dr. Balogh András 
bizottsági titkár elnök 

 




