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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat „Városépítészetért” Alapítvány támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Újpest Önkormányzata és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki 

Kar Urbanisztika Tanszéke évek óta együttműködik, amelynek célja újpesti helyszínek urbaniszti-

kai, városépítészeti, építészeti tervezésének beemelése az Urbanisztikai Tanszék szakmai prog-

ramjába, az urbanisztikai tervezés oktatásának elősegítése, és szakmai együttműködés az Ön-

kormányzat és a Tanszék között abból a célból, hogy az Önkormányzat szakmai elképzeléseket 

kapjon a felmerülő városépítészeti ügyekben.  

Az együttműködés – mindkét fél számára előnyös módon – szakmai támogatás céljából azért 

jött létre, hogy az Önkormányzat szakmai, fejlesztési javaslatokat kapjon közigazgatási területé-

vel és egyes projektjeivel kapcsolatban, emellett a Tanszék az oktatói munka gyakorlati részéhez 

kap segítséget konkrét mindennapi urbanisztikai feladatokkal és a megállapodásban szereplő 

pénzbeli támogatással. Hosszú távú célunk a kapcsolat fenntartásával újpesti helyszínek folya-

matos oktatási célra történő használata és Újpest urbanisztikailag előnyös fejlesztéseinek elősegí-

tése. 

Az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy a 2017/2018-as tanév II. fé-

lévében fogad egyéni gyakorlatra legfeljebb 2 fő tanszéki hallgatót. A gyakorlatok idején a 

hallgatóknak helyszínt biztosít és a rendelkezésre álló háttéranyagot átadja, a tervezés ele-

jén a hallgatókat az Újpest2030 TFK-ról és Újpest2020 ITS-ről röviden tájékoztatja, a hallgató-

kat igény szerint a helytörténeti gyűjteményben fogadja. 

Ezen kívül az Önkormányzat a 2017/2018-as tanév II. félévében a feladatok elkészítésekor 

felmerülő költségek és a szakmai munka támogatására a „Városépítészetért” Alapítvány 

közreműködésével a Tanszéknek bruttó 375.000,- Ft támogatást nyújt, melyet a Tanszék sza-

badon felhasználhat oktatási tevékenységéhez. 

A Tanszék a támogatás ellentételezéseként a legjobb tervek/tanulmányok digitális anyagait 

átadja az Önkormányzatnak, valamint hozzájárul, hogy a hallgatói ötleteket az Önkor-

mányzat a szerzők (oktatók és hallgatók) tájékoztatását követően, szerzői jogainak figye-

lembevételével felhasználhatja a további tervezéseknél, projekteknél. 

A fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, az előterjesztésben részletezett 

célok eléréséhez, valamint az Önkormányzat számára hasznos együttműködés folytatásához a 

„Városépítészetért” Alapítvány 375 ezer Ft-tal történő támogatását. 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 375 ezer Ft-tal támogatja a „Városépítészetért” Alapítványt 

Újpest urbanisztikailag előnyös fejlesztéseinek elősegítése, valamint a 2017/2018-as tanév II. fé-

lévében az urbanisztikai tervezés oktatásának elősegítése céljából. 
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