
               
 Budapest Főváros XXIII. kerület 

    Soroksár Önkormányzatának 

     P O L G Á R M E S T E R E 

______________________________ 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 
 

 

VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Javaslat elvi állásfoglalás, vélemény kialakítására 

a Soroksári Táncsics Mihály Zenei Általános Iskola emlékét 

őrző emléktábla elkészítéséhez 

 

 

 

Előterjesztő:    Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:  dr. Balázs Pál László 

     jogász 

     Jogi és Személyügyi Osztály 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: -  

 

 

Az előterjesztést megtárgyalja: Városfejlesztési, Rendészeti  

és Környezetvédelmi Bizottság 

      

 

 

Bizottsági ülés időpontja:   2022. június 14. 

 

 

 

Ellenjegyző:     Vittmanné Gerencsér Judit   

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Szabó Tibor jegyző 

 

 

 

 

 



Tisztelt Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

F. M. K. E. kérelmező a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt 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 (az illető megszólítása) az iskola egykori tanulója volt, nagy örömmel töltené 

el, ha a projekt megvalósulna. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 59. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bizottság – feladatkörében – 

kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott 

hatáskörben döntést hoz. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ.) 121. § l) pontjában rögzítettek alapján a 

Tisztelt Bizottság működési területén foglalkozik - többek között - a lakosság által tett 

bejelentésekkel, javaslatokkal. A jelen előterjesztéshez mellékelt kérelem tárgyát tekintve 

városfejlesztési tárgykörbe sorolható, ezért elsődlegesen a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság jogosult megtárgyalni a kérelmet és előzetesen döntést hozni 

annak elviekben történő támogatásáról vagy elutasításáról. 

 

F. M. K. E. levelében Kerületünk városfejlesztését célzó gazdagító javaslatokat adott elő, 

melyek a Mötv., és az SZMSZ. hivatkozott rendelkezései alapján a Tisztelt Bizottság 

feladatait érintik. 

 

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

címét, 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 következő szöveggel: 

 

„Mennyi szín és furcsaság 

és élet mindez és mennyi 

emlék és mennyi remény" 

……………….(Karinthy) 

 

Itt állt az 1954-ben alapított, és ezen a helyen 1974-ig működő FŐVÁROSI ÉNEK-ZENEI 

TAGOZATÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA, amit a köznyelv „TÁNCSICS MIHÁLY” előnévvel látott 

el. Falát éveken át díszítette az itt látható, Táncsics Mihály arcképét ábrázoló műalkotás. 
 

Az iskolában nemcsak magas színvonalú „KODÁLY-MÓDSZER” szerinti oktatás és 

hangszeres zenei képzés folyt, hanem a klasszikus emberi értékekre való nevelés állt a 

középpontban. 
 

A régi iskola iránti tisztelettel és hálával emlékezve: a régi diákok és Soroksár lakossága. 

 

Állíttatta Soroksár Önkormányzata 2020” 



 

Ezáltal már bárki számára megtudható, hogy milyen történti jelentősége van az épületnek. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a már elkészült emléktábla – melynek mérete 

96x30x2 cm, csiszolt, polírozott, élfényezett, fózolt élekkel készült mészkő kompozit tábla, 

mely színében harmonizál a már meglévő műalkotás anyagával - a Táncsics Mihályt ábrázoló 

alkotás posztamensének alsó sávjában van elhelyezve. (A tábláról készült fénykép jelen 

előterjesztés 2. mellékleteként csatolásra került) 

 

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelmező által tett javaslatok 

tükrében alakítson ki véleményt arra vonatkozóan, hogy a kérelem Képviselő-testület előtti 

tárgyalásra alkalmasnak minősül-e, továbbá elviekben támogatja-e egy új emléktábla 

elkészítését az ugyanezen tárgykörben, már korábban megalkotott emléktárgyak mellett. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottságának …./2022. (VI. 14.) 

határozata F. M. K. E-nek a Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” Általános 

Iskola épületére kihelyezendő újabb emléktáblára vonatkozó kérelmével kapcsolatban 

kialakított átfogó véleményéről 

 

A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság F. M. K. E. kérelme alapján 

véleményét a következők szerint alakítja ki: 

 

„A” változat 

 

I.  F. M. K. E. által benyújtott, a Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” 

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

állító tábla elkészítését tartalmazó kérelmet a Képviselő-testület által történő 

megtárgyalásra nem javasolja, mivel hasonló tartalmú emléktárgy ugyanezen 

tárgykörben korábban már megalkotásra és kihelyezésre került, ezért újabb 

hasonló tartalmú emléktábla kihelyezését elviekben nem támogatja. 

 

„B” változat 

 

I. F. M. K. E. által benyújtott, a Fővárosi Ének-zenei Tagozatú „Táncsics Mihály” 

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

állító tábla elkészítését tartalmazó kérelmet a Képviselő-testület előtti megtárgyalásra 

alkalmasnak tartja és az újabb emléktábla kihelyezését elviekben támogatja. 

 

II. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa F. M. K. E-et a bizottság döntéséről. 

 

Felelős:     Ritter Ottó elnök 

Határidő: 2022. június 24. 

 

 

 



A Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést saját 

hatáskörben, véleményezési joggal tárgyalja, a kérelemmel kapcsolatos vélemény 

kialakítására irányuló határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. június 8. 

 

 

dr. Balázs Pál László 

az előterjesztés készítője 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

 

 

Mellékletek:  1. Kérelem  

  2. Fénykép  

 


