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 A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
  TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGA

a XVIII. kerületi Települési Értéktár Bizottság Szervezési és Működési Szabályzata III. 3. pontja alapján 
beszámol tevékenységéről Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselőtestületének.

Az összegző értékelést összeállította:
Tóth Kálmán elnök
Kardos Gábor tag
Heilauf Zsuzsanna tag
Pándy Tamás tag

Éves tevékenységünk alapján elmondható, hogy a Bizottság tagjai együtt és külön is sokféle, a 
települési értékőrzést szolgáló tevékenységet folytattak, legyen szó kezdeményezésekről, 
egyeztetésekről, konkrét feladatok végrehajtásáról, az önkormányzat, kerületi intézmények, 
szervezetek vagy akár magánszemélyek segítéséről. A beszámoló ezt a sokrétű munkát csak 
vázlatszerűen tartalmazza.

I. Az Értéktár Bizottság
- 2016. február 4-én, március 2-án és 31-én tartott bizottsági ülést. 
- Összeállította ezévi munkatervét, amelyet eljuttatott Galgóczy Zoltán alpolgármesternek.

A munkaterv legfontosabb pontjai, javaslatai és a feladatok állása:

1./ Helyismereti programok:
 Urbitális Majális – kerékpáros és gyalogos kerület megismerő program (120 résztvevő) K. G. és H. Zs.
 „Tour de Bókay 175+2” 2016.04.24. a rossz idő miatt módosított időpontban tartották meg K.G. 
 Kulturális Örökség Napjai – villabejárás és Szent Lőrinc lakótelep (80 résztvevő) K. G. és H. Zs.

a programot nov. 5-én a nagy érdeklődés miatt megismételjük
 Hősök napi koszorúzás Pestszentimrén  2016. május 29. (május utolsó vasárnapja: Hősök Napja, illetve 

gyereknap – 5. Pestszentimrei Gyereknap) dr. Lévai István Zoltán alpolgármester koszorúzott az 
Önkormányzat nevében, illetve ő nyitotta meg a gyereknapot is.

2./ A védett Herrich-Kiss villa felújítása (következő ütem előkészítése) T. K., H. Zs., K. G.
 az első ütem májusban elkészült
 a további feladatokat számtalan egyeztetés készítette elő (polgármester, alpolgármester, a főépítészi, a 

műszaki iroda, a Városrehabilitáció Zrt. munkatársai, országgyűlési képviselő és a bizottság három érdekelt
tagja külön és együtt)

 nyertes pályázat a Kubinyi-programon az idén maximálisan pályázható összeg, 4 millió Ft a kiállítóterek 
egy részére

 az önkormányzat szeptember 30-án egy a homlokzat egy részének megújítására szóló pályázatot adott be a 
fővároshoz

 a villakert megszépítésének, rendezésének megkezdése (főkertész, ill. a Szent István Egyetem Tájépítészeti 
Kara tanárainak és hallgatóinak, a városigazgatónak és a Városgazdának a bevonásával)

 2016. október 5. TV18. Interjú és tájékoztatás a Herrich-Kiss villa – projekt témában, Kulturális Örökség 
Napjai okán, reményeink szerint megismételt helytörténeti séta, tájékoztatás a Települési Értéktár aktuális 
témáiról stb. H.Zs, K.G.

 következő évi Kubinyi-pályázat (már a 30 milliós keretösszegre) előkészítésének megkezdése
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3./ Jobbágyi-Homolya hagyaték rendezése + Nemcsics egyeztetések+ Kondor egyeztetések T. K., H. Zs.,
 a Tomory Lajos Múzeum 2016-tól foglalkoztatott művészettörténésze, Szabó Zsófia végezte a konkrét 

feladatokat
 Jobbágyi kiállítás a Városháza Galériában, minőségi másolatok készítése a még megvásárolandó 

alkotásokról, becsüsi vélemény beszerzése a képek értékének felméréséhez
 Tóth Kálmán folyamatos egyeztetésekkel, az örökössel való folyamatos kapcsolattartással készíti elő azt a 

szerződést, amely a képek hivatalos megszerzését biztosítja majd
 a Nemcsics és a már a munkaterv összeállítása után felmerült Kondor egyeztetések megkezdődtek

4./ A Bókaytelep és a Lónyaytelep területi helyi védettségének kezdeményezése az    
     „Épített környezet helyi védelméről” szóló 32/2010. (IX.14.) Önkormányzati rendelet 
     keretében – szigorú körülhatárolással, (az Üllői úti szakasz kivételével) 

 főépítész asszonnyal egyeztettünk, egyenlőre a jogszabályi háttér bizonytalan

5./ A helyi védettségre javasolt épületek listájának összeállítása
 a főépítészi irodával együttműködve elkészült egy lista, amelyet az iroda munkatársai fotóval, helyrajzi 

számokkal és egyéb adatokkal láttak el – várják a további javaslatainkat

6./ A kerület kiemelt épületeinek, emlékhelyeinek díszkivilágítása folytatódjon. A már 
     megterveztetett pestszentimrei díszkivilágítás-csomag befejezése

 A Hősök terén megvalósult az elmúlt években az I. és II. világháborús emlékmű, valamint a Pestszentimrei 
Demokratikus Országzászló díszkivilágítása.

 A református templom külső felújítása 2016 októberében befejeződött, ezzel lehetővé vált ennek az 
épületnek a díszkivilágítása is. Tudomásunk szerint jelenleg nincs erre az évre tervezve az imrei 
díszkivilágítás folytatása.

7./ A Bókay Árpád Általános Iskola iskolafejlesztési projekt támogatása:
 az idén tervezett épületmegújításnál sikeresen lobbiztunk azért, hogy az épület egyedi külső homlokzata a

hőszigetelés ellenére ne veszítse el eredeti formáját, annak ellenére, hogy az épület még nem került helyi
védelem alá.

8./ A Baross utca és a Batthyány utca sarkán található régi Polgári Kaszinó (Baross 
     u. 10/b.) épületének további hasznosítása:

 Bár több egyeztetésen felmerült, a bizottságtól függetlenül is, a hasznosítása, valamint a folyamatos 
állagromlás is ezt kívánná, a rajta lévő jelzálogjog minden tervet megakadályoz

9./ A kerületi, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő sírkertjeinek, sírhelyeinek 
     felmérése, gondozása. Emléktábla, vagy emlékkereszt állításának kezdeményezése a 
     megszűnt kerületi temetőink helyszínén 

 Támogattuk Horváth Elemér sírjának méltó rendezését kezdeményezők munkáját. P.T. 2016. május 11-én 
ünnepélyes keretek között megtörtént Horváth Elemér sírjának újraavatása. „A Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság 2016. május 25-én tartott soros ülésén 65/2016. számú határozatával „A” 
kategóriában a nemzeti sírkert részévé nyilvánította a Pestszentlőrinci temető 37-0-1-40. számú sírjában 
nyugvó Horváth Elemér természettudós, entomológus, preparátor sírhelyét.”

 Tájékoztatást adtunk a régi lőrinci temető tulajdoni viszonyairól, különböző felvetések kapcsán, illetve 
sikerült beszerezni és közzétenni egy jó minőségű légifelvételt.

 tájékoztattam javaslatainkról és korábbi elképzeléseimről József atyát (szeptember 13-án), támogatását 
jelezte a jelzett témákban. K.G.

10./ A kerület bevezető útjain kerületünk címereinek kihelyezése és a kerület 
       alkotó településrészei nevének kiírása (Pestszentlőrinc vagy Pestszentimre). 

 További egyeztetés szükséges

11./ A kerület számítógépes honlapjának induló felületére kerüljenek ki a kerületi
       címerek, kerületünk helytörténeti örökségeként felsorolva kerületünk jellegzetes 
       „telepi” megnevezései 

 További egyeztetés szükséges

12./ Krepuska Géza professzor szobra 
 További egyeztetés szükséges
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13./ A Bizottság támogatja a köztéri térképek kerületi elterjesztését. 
 További egyeztetés szükséges. A bizottság tagjai véleményezték és segítették az új, 2016 nyarának 

végén megjelent települési térkép kiadását.

14./ A Pestszentimre városközpont átépítésekor lebontott „Pestszentimre története 
       állandó kiállítás” kerüljön vissza a pestszentimrei Rendezvényházba. 

 További egyeztetés szükséges

15./ A pestszentimrei gyermekorvosi rendelő „kinőtt”, korszerűtlenné vált épületének 
      kiváltása, új rendelő építése. Az épület – hasonlóan a lőrinci Baross utcai 
      kaszinóhoz új funkciót kaphatna – közösségi célokat szolgálhatna a továbbiakban. 

 További egyeztetés szükséges

16./ Fres’h Ottó emlékére (neve alatt) rendezzen a kerületünk fafaragó, vagy 
      művészeti nyári tábort, ahol meghívott művészek vehetnének részt és 
      alkotásaikkal köztereinket gazdagítanák. 

 További egyeztetés szükséges

17./ A volt Alacskai úti lakótelep utcanév-tábláinak folyamatos cseréjét a 2012-es 
      fővárosi elnevezésre a „Krepuska Géza-telep”-re. Gyál felé az új kialakítású 
      teleprészeknél eleve ilyen táblák készítését javasoljuk. 

 További egyeztetés szükséges.
 
18./ Kerületünk és a MÁV korábbi tárgyalásán megállapodás született a Pestszentimre 
      Felső (kisállomás) épületének felújítására. Ez alapján a XVIII. kerületi 
      Önkormányzat anyagi segítségével újulna meg az épület.  

 A jelen állapot szerint a Pestszentimre nagyállomás felújításáról és parkolás kialakításáról folynak 
tárgyalások a kerületi Önkormányzat és a MÁV között. A Pestszentimre-felső állomás felújítása a 
Budapesten megrendezésre kerülő olimpia tervezetének elfogadásától függ.


19./ Szorgalmazzuk a Cséry-telep átminősítését, hogy rekultiváció után rekreációs 
       területet lehessen ott létrehozni ródli- és mountain bike és egyéb extrém   
       sportpályákkal.

 További egyeztetés szükséges

20./ Meg kellene védeni a pestszentimrei és a pestszentlőrinci erdőket is a Pilisi 
      Parkerdő vállalat tisztán gazdasági okokból eredő un. tarvágásai ellen. Ezekből 
      az erdőkből hozzanak létre kiránduló erdőket telepített erdei bútorokkal, pl. 
      grillező, szalonnasütő, esőbeálló, jelzett sétautak, stb.

 ?

21./ Kerületünk helytörténeti öröksége rendkívül gazdag. A kerületi számítógépes 
       honlap „A kerület rovat – A kerület nevezetességei”  alrovat fokozatos feltöltése

 egyeztettünk többször az önkormányzat illetékesével.
 Tovább folytatódik a Tomory Lajos Múzeumban az online térképes felület feltöltése. Ez év első felében az 

1956-os forradalom kerületi helyszínei váltak elérhetővé

Kardos Gábor főépítész asszony visszajelzését várja, egyeztető időpontot kért több, „un.” folyamatban lévő 
témában.

További, a munkatervben nem szereplő feladatok:
 A bizottság két tagja – Heilauf Zsuzsanna és Pándi Tamás több egyeztetésen is részt vett a kerületi 

évfordulók megünneplésére létrehozott emlékbizottság ülésein 2016-ban. Illetve megkezdték egy az 
elmúlt 25 év kerületi történetét feldolgozó kiadvány összeállítását, ezzel kapcsolatban két szakmai 
konferenciát is tartott a Tomory Múzeum.

 A kerület és a repüléstörténet kapcsolata igen erős. Tóth Kálmán munkájának köszönhetően egy An-
2-es repülőgép látható újra kerületünkben, a Bókay-kertben. Az önkormányzat, a Tomory Lajos 
Múzeum és az LKK együttműködésével új kiállítás, felújított gépek, kerületiek számára ingyenes 
program nap (szept. 3.), valamint kedvezmények várják a kerületieket a repülőtér 2. terminálja 
melletti Aeroparkban.
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 A bizottság több tagja részt vett az Almáskert területén létesítendő utcák névjavaslatainak 
összeállításában (testületi döntés szept. 13.) Sajnos az alapvetően érintett Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat nem is tárgyalt róla, pedig erre elsődleges jogosítványa van.

 A bizottság szorgalmazta és üdvözli az ’56 emlékezetét őrző villanyoszlop megmentését.
 Pestszentimrén 2016-ban ünneplik a helyi református gyülekezet alapításának 100. évfordulóját. 

Október 1-én ünnepélyes keretek között nyitották meg a 100 évről szóló kiállítást. A megnyitóra 
korabeli (1926-os) nyomdai klisé alapján készült bélyegzős emléklapot adott ki az egyházközség. 
Ugyanakkor jelent meg a centenáriumi összefoglaló is. 

 Sajnálatosan az egyik helyi védettségre szánt – 1870 körül épített – ősközségházi épületet 
elbontották. Ebben nyílt meg a mai Pestszentimre első óvodája is. 

 A PVÖ támogatta az Ady és Nemes utca sarkán lévő ún. OTP telek rendezését, parkosítását.  A 
kerületi Képviselőtestület és a PVÖ döntése értelmében a helyi piac került a területre, a lakosság 
nagy megelégedésére.

 

Budapest, 2016. október                                              
                                                                      

Települési Értéktár Bizottság 
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