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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(I. 23.) határoza-
ta alapján döntött egy szakértői munkacsoport létrehozásáról annak érdekében, hogy 
Csíkszentgyörgy község által adományozott székelykapu méltó helyét meghatározzák.  
 
Ennek alapján elismert újpesti szakemberekből álló öttagú munkacsoport tagjai a következők voltak:  
 

 Szöllősy Marianne – az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és az Újpesti Városvédő 
Egyesület elnöke 

 Mártonffy István – Újpest főépítésze 

  Czigler László – Újpest várostervezésért felelős alpolgármestere 

  Iványi János – Újpestért-díjas okleveles építészmérnök 

 Dr. Kőrös András – az Újpesti Közművelődési Kör ügyvivője 
 

A Fidesz-frakció javaslatára, amely szerint Csíkszentgyörgy delegáltja is tagja kell, hogy legyen az 
említett szakmai csoportnak, felkerestük a csíkszentgyörgyi polgármestert, aki 2020. január 18-ai 
dátummal kelt levelében jelezte, hogy egyetértenek a majdani helyszín kiválasztásával. 

 

Az említett munkacsoport többszöri egyeztetés és helyszínbejárást követően hozta meg döntését. 
Számos tényezőt figyelembe véve a kiválasztott helyszín az Egek Királynéja templom délkeleti olda-
la mellett, a hrsz.: 70002. számú, IV. kerületi Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, a mellé-
kelt helyszínrajz szerinti telepítéssel. 

A székelykapu ünnepélyes felavatására június 4-én kerül majd sor. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati javas-
latok elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Újpest, 2020. március 10. 
 
 
                     Déri Tibor 
                   polgármester 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében meghozott 56/2020. (IV.9.) határozata a székelykapu elhelyezésére létrehozott 

döntés-előkészítő szakértői csoport szakmai javaslatáról  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármester a Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, úgy dönt, 

hogy a Csíkszentgyörgy községtől kapott székelykapu elhelyezésére létrehozott döntés-előkészítő 

szakértői csoport szakmai javaslatában szereplő helyszín kiválasztásával egyetért, az Egek Királynéja 

templom délkeleti oldala mellett, a hrsz.: 70002. számú, IV. kerületi Önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanon, a mellékelt helyszínrajz szerinti telepítéssel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. június 4. 

 
 
Melléklet:Helyszínrajz 
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1. sz. melléklet 
Székelykapu elhelyezés helyszínrajza 

 

 


