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Tisztelt Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

 

X.y. kérelmező 2022. május 10. napján kelt levelében fordult hozzám abból a célból, hogy a 

régi „Táncsics Iskola” (mely egykor a jelenlegi Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

épületének helyén állt) emlékére kíván egy emléktáblát elkészíteni. Levelében leírja, hogy az 

emléktáblán – mely lehetőség szerint tűzzománcból készülne – szerepelne a „Táncsics” 

elnevezés, az iskola sziluettje, valamint az alap zenei hangsor kézjelekkel együtt. 

 

Tekintve, hogy x.y. az iskola egykori tanulója volt, nagy örömmel töltené el, ha a projekt 

megvalósulna. 

 

A kérelmező levelében Kerületünk városfejlesztését célzó gazdagító javaslatokat adott elő, 

melyek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (1) 

bekezdésében, és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati rendelete 121. § l) pontjában foglalt rendelkezések alapján a Tisztelt 

Bizottság feladatait érintették. 

 

A kérelmező levelében nem jelölte meg az elhelyezendő emléktábla általa javasolt pontos 

címét, ezért csak vélelmezhető, hogy azt – a korábbi, 2019. évben benyújtott és pozitívan 

elbírált kérelméhez hasonlóan – ismét a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épületén, 

vagy az előtte álló, Táncsics Mihály arcképét ábrázoló alkotás közvetlen környezetében 

kívánná elhelyezni, ahol már van egy emléktábla. 

 

A Tisztelt Bizottság 2022. június 14. napján tartott ülése alkalmával tárgyalta meg a kérelmet, 

melynek eredményeként a 101/2022. (VI. 14.) számú határozatában döntött arról, hogy 

elutasítja a X.y. által benyújtott, a Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” 

Általános Iskola (1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.) volt épületének emléket állító 

tábla elkészítését tartalmazó kérelmét és egyben felkéri a kérelmezőt, hogy a következő 

bizottsági ülésre egy részletesebb bemutatást terjesszen elő. 

 

X.y. részére a Tisztelt Bizottság döntésének megfelelően jelen előterjesztés mellékletét 

képező meghívó került megküldésre, melyben Elnök Úr tisztelettel megkérte a kérelmezőt, 

hogy az emléktábla elkészítésével kapcsolatos részletes terveit, elképzeléseit, tervrajzait, 

vázlatait, a műalkotásról készült fényképeket, illetve – ha módjában áll – az elkészült alkotást 

mutassa be a Bizottság részére. 

 

X.y. fentieken túli, külön e-mail útján történt megkeresésünkre jelezte, hogy személyesen 

mutatja be elképzeléseit, továbbá, hogy a bizottsági ülésre behozza az általa javasolt tábla 

tervrajzát. 

 

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmező személyes megjelenése 

alkalmával tett javaslatok tükrében alakítson ki véleményt arra vonatkozóan, hogy elviekben 

támogatja-e egy új emléktábla elkészítését az ugyanezen tárgykörben, már korábban 

megalkotott emléktárgy mellett. Javaslom, hogy támogató döntés esetén az emléktábla 

elkészíttetéséről, kihelyezéséről és ezzel kapcsolatos költségek viseléséről a kérelmező 

gondoskodjon. 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának …./2022. (VII. 12.) 

határozata X.y.-nek a Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános 

Iskola épületére kihelyezendő emléktáblára vonatkozó kérelmével kapcsolatban 

kialakított átfogó véleményéről 

 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság X.y. kérelme, és a Bizottság 

ülésén személyesen előadottak alapján véleményét a következők szerint alakítja ki: 

 

„A” változat 

 

I. X.y. által benyújtott, továbbá a Bizottság ülésén személyesen előadott, a Fővárosi 

Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános Iskola (1238 Budapest, Táncsics 

Mihály u. 104.) volt épületének emléket állító tábla elkészítését tartalmazó kérelmében 

megjelölt emléktábla kihelyezését – tekintettel arra, hogy hasonló tartalmú emléktárgy 

ugyanezen tárgykörben korábban már megalkotásra és kihelyezésre került –nem 

támogatja. 

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa X.y.-t a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:     Ritter Ottó elnök 

Határidő: 2022. július 20. 

„B” változat 

 

I. X.y. által benyújtott, továbbá a Bizottság ülésén személyesen előadott, a Fővárosi 

Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános Iskola (1238 Budapest, Táncsics 

Mihály u. 104.) volt épületének emléket állító tábla elkészítését tartalmazó kérelmében 

megjelölt újabb emléktábla kihelyezését támogatja, azzal, hogy az emléktábla 

elkészíttetéséről, kihelyezéséről és ezzel kapcsolatos költségek viseléséről a kérelmező 

köteles gondoskodni. 

 

II. felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa X.y.-t a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:  Ritter Ottó elnök 

Határidő: 2022. július 20. 

  

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést saját 

hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. július 5. 

 

dr. Balázs Pál László 

az előterjesztés készítője 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

Mellékletek:  1. Meghívó 


