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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 

2016. október 5-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. 

 

Helyszín: 1028 Budapest, Máriaremetei út 37. szám alatti Közösségi Ház 

tanácskozó helyisége. 

Jelen van: dr. Csabai Péter, elöljáró  

Makra Krisztina, képviselő 

Skublicsné Manninger Alexandra, képviselő 

Majorossy Imréné, nem képviselő tag 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:  

Szentirmai-Zöld Máté, referens, jegyzőkönyvvezető 

Az ülés levezető elnöke: dr. Csabai Péter 

A jegyzőkönyvet készítette: Szentirmai-Zöld Máté 

 

Dr. Csabai Péter elöljáró, mint az ülést levezető elnök megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes.  

 

Dr. Csabai Péter: Üdvözli a megjelenteket. Felkéri Majorossy Imréné VÖK tagot 

a jegyzőkönyv hitelesítésére, amelynek elfogadását szavazásra bocsátja. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 

hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 103/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete megbízza Majorossy 

Imréné VÖK tagot a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, 

valamint a pótkézbesítéssel kiküldött napirendi pontot, majd szavazásra bocsátja 

azok elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként 

az alábbi döntést hozta:  

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 104/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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1./ Beruházási és Városüzemeltetési Iroda előterjesztése: 

- Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése. 

2./ Elöljáró előterjesztése: 

- 2016. évi Klebelsberg-díj. 

3./ Egyebek. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 1./ pontja 

Beruházási és Városüzemeltetési Iroda előterjesztése: 

- Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése. 

Dr. Csabai Péter: Ismerteti az iroda írásos előterjesztését. Javasolja a napirend 

tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal 

egyező tartalommal, de az alábbi öt új címmel kiegészítve elfogadni: „Pokorny 

József Sport- és Szabadidőközpont Kadarka utcai bejárata, Díszfű utca (Francia 

Iskola kerítése mentén), Rézsű utca - Táltos utca kereszteződése, Klebelsberg 

Kultúrkúriához vezető gyalogos híd a Paprikás-patak felett, Mikes Kelemen utca 26-

32. között". Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az 

alábbi döntést hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 105/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat, módosítva, kiegészítve korábban hozott, 

74/2016.(V.18.) határozatát – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri Keszei Zsolt 

urat, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az alábbi 

járdaszakaszok felújítását/karbantartását illetve kivitelezését vegye fel az iroda 2016. 

évi címlistájába: 

Kossuth Lajos utca páros oldal (Hidegkúti út – Attila u.)  

Kossuth Lajos utca páratlan oldal  

(Rákóczi u. – Várhegy u. – Aszú u.) 

Tompa Mihály utca 2. előtt 

József Attila utca 2-10. előtt 

Hősök Emlékmű-höz vezető járda  

(Don Bosco Óvoda akadálymentes megközelítésével együtt) 

Bátori László utca páratlan oldal (Hűvösvölgyi út -Toldi u.) 

Zuzmó u. páros oldal 

Máriaremetei út páros oldal 

(Bükkfa utcai buszmegálló - Szentlélek Templom) 

Dózsa Gy. u. 8-12. előtt 

Táltos u. (Máriaremetei út - Zsíroshegyi út) 

Turul u.  (Máriaremetei út - Zsíroshegyi út) 

Orom u. végén (lépcső kialakítás) 
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Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont Kadarka utcai 

bejáratához vezető járda a Szabadság utcától 

Díszfű utca (Francia Iskola kerítése mentén) 

Rézsű utca - Táltos utca kereszteződése 

Klebelsberg Kultúrkúriához vezető gyalogos híd  

a Paprikás-patak felett 

Mikes Kelemen utca 26-32. között 

A VÖK – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri Irodavezető Urat, hogy az ügyben 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő:  azonnal 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Napirend 2./ pontja 

Elöljáró előterjesztése: 

- 2016. évi Klebelsberg-díj. 

Dr. Csabai Péter: A Klebelsberg-díj (1. melléklet) kiosztására a városrészi 

önkormányzatnak 420eFt-os maradványösszeg áll a rendelkezésére. A tárgyi 

kiadások (emlékplakett öntési, cizellálási, gravírozási költségei és díszdoboz) az idén 

is az előző évekhez hasonlóan alakulnak (bruttó 30eFt/plakett). A pénzjutalom és az 

ünnepség költségeihez való hozzájárulás mértéke a VÖK döntésének függvénye.  

Az idei Klebelsberg-díjra 4 személyt jelöltek. Mindegyik jelölt méltánylandó és 

támogatható. Elsőként a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége részéről Jókai Anna 

személyére érkezett javaslat (2. melléklet) elfogadását teszi fel szavazásra, a napirend 

tárgyában készített előterjesztés 1. határozati javaslatának megfelelően az alábbiak 

szerint. 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 106/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

2016. évi Klebelsberg Kuno-díjat Jókai Anna író- és költőnő részére ítéli oda.  

PH. VÖK. – a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati 

rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási 

jogkörének megfelelően – úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő 

„Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2016. évre 

jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzatból meglévő 420eFt-os maradványösszeg 

terhére a díjazott részére – az önkormányzat terheivel együtt –  bruttó 300eFt-os 

pénzjutalmat biztosít. 

PH. VÖK. a Jegyző útján felkéri Szigetiné Bangó Ildikót, a Pénzügyi Iroda vezetőjét 

a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: azonnal 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 
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Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés 2. határozati 

javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül 

elfogadni, oly módon, hogy az ünnepség lebonyolítási költségeihez való 

hozzájárulásképpen bruttó 90eFt-ot biztosítson a VÖK a 2016. évi Klebelsberg 

Kuno-díj ünnepélyes átadását szervező Klebelsberg Kultúrkúria részére. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést 

hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 107/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő testülete a Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) 

pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, 

hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő 

szervezetek” támogatására a 2016. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos 

előirányzatból meglévő 420eFt-os maradványösszeg terhére, az ünnepség 

lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásképpen, bruttó 90eFt-ot biztosít a 2016. 

évi Klebelsberg Kuno-díj ünnepélyes átadását szervező Klebelsberg Kultúrkúria (II. 

Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.) részére.  

Az ünnepség időpontja: 2016. november 11. péntek; helyszíne a Klebelsberg 

Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom u. 2-10.).     

PH. VÖK. a Jegyző útján felkéri Szigetiné Bangó Ildikót, a Pénzügyi Iroda vezetőjét 

a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: azonnal 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztés 3. határozati 

javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül 

elfogadni. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a szavazás eredményeként az 

alábbi döntést hozta: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 108/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő testülete a Budapest Főváros II. 

kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) 

pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, 

hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő 

szervezetek” támogatására a 2016. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzatból 

meglévő 420eFt-os maradványösszeg terhére, 
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o a Klebelsberg-díjhoz tartozó emlékplakett öntési és cizellálási költségeire 

a Zöld Máté Kft. (1028 Budapest, Deák F. u. 22.) részére bruttó 7.500,-Ft-

ot (7.500,-Ft + 0% ÁFA) biztosít;  

 

o az emlékplakett gravírozási költségeire a Stadler Üvegcsiszoló és 

Gravírozó Műhely (Patz Béla Kálmánné) (1027 Budapest, Bem József u. 

9.) részére bruttó 15.000,-Ft-ot (15.000,-Ft + 0% ÁFA) biztosít;  

 

o az emlékplakettet tartó díszdoboz beszerzésére a Zöld Máté Kft. (1028 

Budapest, Deák F. u. 22.) részére bruttó 7.500,-Ft-ot (7.500,-Ft + 0% ÁFA) 

biztosít. 

A munkálatok elvégzése a határozat mellékletét képező írásos megrendelések alapján 

történik. 

PH. VÖK. a Jegyző útján felkéri Szigetiné Bangó Ildikót, a Pénzügyi Iroda vezetőjét 

a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: azonnal 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

 

Dr. Csabai Péter: Javasolja a napirend tárgyában készített előterjesztésén túlmenően 

az alábbi határozati javaslat elfogadását: ” A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 

képviselő testülete felkéri Dr. Csabai Péter elöljárót, hogy a Klebelsberg-díj 

alapításának 2017-ben esedékes 25. évfordulójának alkalmából vizsgáltassa meg 

annak lehetőségét, hogy a Klebelsberg-díjjal kitüntetett személyek neveit 

márványtáblán tüntessék fel, illetve hogy a tábla elhelyezéséhez szükséges 

költségvetési forrás megteremtése és a méltó helyszín megtalálása érdekében is tegye 

meg a szükséges intézkedéseket.”  

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 109/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat képviselő testülete felkéri Dr. Csabai 

Péter elöljárót, hogy a Klebelsberg-díj alapításának 2017-ben esedékes 25. 

évfordulójának alkalmából vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Klebelsberg-

díjjal kitüntetett személyek neveit márványtáblán tüntessék fel, illetve hogy a tábla 

elhelyezéséhez szükséges költségvetési forrás megteremtése és a méltó helyszín 

megtalálása érdekében is tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: 2016. december 31. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 

Napirend 3./ pontja 

Egyebek. 
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Szentirmai-Zöld Máté: A régi Hűvösvölgy Népkert területén (a Balázs Vendéglő 

közvetlen szomszédságában) egy 80 férőhelyes, szilárd burkolatú, kiépített 

közvilágítással rendelkező és térfigyelő kamerarendszerrel védett parkolót épít ki a 

Budapest Közút Zrt. még ebben az évben – erről a Budai Polgár legújabb száma is 

beszámol. 

A korábbi VÖK döntéseknek megfelelően hamarosan elindul a Máriaremetei út – 

Hidegkúti út által határolt teljes terület Tempo 30 övezetté nyilvánítása. Első körben 

a külső határvonal mentén a táblák kerülnek kihelyezésre. Ezt követően a Tempo 30 

övezet határán, vagyis a terület valamennyi belépő utcájának elején 

forgalomcsillapító küszöb kerül elhelyezésre. Harmadik ütemben a terület belsejében 

található nagyobb csomópontoknál; negyedik ütemben – a szükséges felújítások 

elvégzését követően – a hosszú egyenes szakasszal rendelkező utcákban is 

forgalomcsillapító küszöbök kerülnek elhelyezésre. 

A Máriaremetei út elején – lakossági panasz alapján – a Városrendészeti Iroda 

közterület-felügyelői felszólították az ingatlantulajdonosokat, hogy a parkolónak 

tervezett és kialakított közterület parkolóként szolgáljon. Az egyik 

ingatlantulajdonos jelezte, hogy a háza előtti parkolás tönkretette a járdát, ami a 

közmű csatlakozásokban komoly problémát okozott.  

Csabai Péter: A Máriaremetei úton kialakított parkolóhelyek fenntartása közérdek, 

ennek biztosítására a közterület-felügyelőknek továbbra is szigorúan fel kell lépniük. 

Az egyedi eset kivizsgálására javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: „A 

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – felkéri 

Keszei Zsolt urat, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy 

vizsgáltassa meg, biztonságosan fenntarthatóak-e a Máriaremetei út elején, a 

közterületen kialakított gépkocsi parkolóhelyek. Amennyiben a parkolóhelyek 

kialakítása valamelyik ingatlantulajdonos számára bizonyíthatóan kárt okoz, ebben az 

esetben a VÖK javasolja az érintett ingatlantulajdonos közműcsatlakozásainak 

védelmében valamilyen műszaki megoldás (pl. parkolásgátló oszlop) kihelyezésének 

lehetőségét megvizsgálni.” 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat  

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 110/2016.(X.05.) határozata: 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat – a Polgármester és a Jegyző útján – 

felkéri Keszei Zsolt urat, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy 

vizsgáltassa meg, biztonságosan fenntarthatóak-e a Máriaremetei út elején, a 

közterületen kialakított gépkocsi parkolóhelyek. Amennyiben a parkolóhelyek 

kialakítása valamelyik ingatlantulajdonos számára bizonyíthatóan kárt okoz, ebben az 

esetben a VÖK javasolja az érintett ingatlantulajdonos közműcsatlakozásainak 

védelmében valamilyen műszaki megoldás (pl. parkolásgátló oszlop) kihelyezésének 

lehetőségét megvizsgálni. 

Felelős:  Dr. Csabai Péter elöljáró 

Határidő: 2016. december 31. 

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat) 
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Csabai Péter: Lakossági észrevételként értesült arról, hogy a BKK-val történt 

levélváltás ellenére is szinte mindennapos a reggeli bizonytalanság a Hűvösvölgyi 

végállomáson azzal kapcsolatban, hogy melyik villamos szerelvény indul előbb el a 

végállomásról. Levélben fog a BKK-hoz és a BKV-hoz fordulni, hogy tájékoztatást 

kérjen az ügyben, felajánlva a helyszínen történő szóbeli tájékoztatás lehetőségét a 

lehetséges műszaki megoldás megtalálása érdekében, helyszíni bejárással egybekötött 

konzultáció keretében. 

 

 

Dr. Csabai Péter levezető elnök az ülést 18.30 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

 

 

Dr. Csabai Péter 

elöljáró 

levezető elnök 

Majorossy Imréné 

VÖK tag 

jkv. hitelesítő

 

 

 

A jegyzőkönyvet kapják: PH. VÖK. tagjai 

Jegyzői Iroda 

Polgármesteri Kabinet 

Pénzügyi Iroda 

Irattár 
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1. melléklet 
Klebelsberg Kuno-díjasok 

 

A díjat a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat alapította 1992-ben.  

A díjazott/ak személyéről minden évben a PH. VÖK. képviselő testülete dönt. 

 

1992. † Toperczer Oszkár, helytörténész, a Barangolások Pesthidegkúton című könyv szerzője 

1993. † Pokorny József, a Hidegkúti Sport Club (HSC) elnöke 

1994. † Bartha Gábor & Római Róbert & Oláh János & Pavetits Krisztina; 

a Hidegkúti Hírek szerkesztősége 

1995. † Thalwieser Katalin, tanítónő 

1996. † Helter Ferencné, Pesthidegkúti Nyugdíjas Klub vezetőségi tag 

1997. Szegi Antalné, Remetekertvárosi Általános Iskola tanára és 

† Erdősi Katalin, újságíró, a Hidegkúti Hírek főszerkesztője 

1998. Seidl Ágoston, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola alapítója,  

az iskolaszék elnöke  

1999. † Bognár Lajos atya, Ófalu és Széphalom plébánosa,  

a Gercse templom felújításának ösztönzője 

2000. Tulipán Károlyné, szociális gondozó,  

a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika Karitász Csoportjának vezetője és 

Töreky Ferenc, grafikus művész 

2001. † Ferencz Éva, énekes, előadóművész és 

Plánkné Jekli Csilla, tanítónő 

2002. † Schéner Mihály, Kossuth-díjas festőművész 

2003. a Klebelsberg-díjat nem osztották ki 

2004. Csere István, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója és 

Kékesi Szabolcs, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium tanára 

2005. Don Bosco Nővérek Szent Család Óvoda testülete és vezetője, Mészáros Istvánné  

2006. Kiss Zenede (Kiss Magánzenede Alapítvány) Alapfokú Művészeti Iskola  

/szakmai igazgató: Kiss István, kuratóriumi elnök: Kissné Szűcs Mariann/ és  

Jablonkay Gábor, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének elnöke 

2007. Esterházy László atya, pápai káplán, címzetes prépost, 

a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika esperes plébánosa 

2008. Cseke Péter, Jászai Mari-díjas színművész, a Polgárok Pesthidegkútért Egyesület elnöke 

2009.  Bődey házaspár (Bődey Kati és Sándor), a Máriaremetei Bazilika Templomkerti esték című 

jótékonysági előadás-sorozatának szervezői és 

  Pool’n’Roll Sportegyesület (Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes) 

2010. Schmitt Pálné Makray Katalin, a Máriaremetei Bazilika Templomkerti esték című  

jótékonysági előadás-sorozatának háziasszonya 

2011. Fülöp Tibor, Budaligeti Polgári Kör vezetője;  

a Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület elnöke 

2012. Dr. Erdősi Károly, a Klebelsberg Kuno Emléktársaság ügyvezető elnöke 

2013.  Dr. Korényi Zoltán, a Máriaremetei Szent Korona Domb egyik létrehozója; a polgári 

farsangi bál főrendezője, a HÖLPP (Húsz Önkéntes Lelkes Pesthidegkúti Polgár) alapítója. 

2014.  Dr. Balsai István, volt igazságügy-miniszter, az Alkotmánybíróság tagja. Hat cikluson át a 

II. Kerület, így Pesthidegkút országgyűlési képviselője. A Polgárok Pesthidegkútért 

Egyesület alapító tagja.  

2015.  Detvay Mária Marcella, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművésze, a Grazioso 

Kamarazenekar és a Grazioso Zeneszalon alapítója. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar 

tagjaiból alapította a Grazioso Kamarazenekart, és alapítója a „belépődíjmentes” Grazioso 

Zeneszalonnak  
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2. melléklet 

 
 


