










































ELŐTERJESZTÉS 

 

 

A Pauler Tivadar utca lakóinak panasza 
 

Előterjesztő: Alpolgármester (2019. november 25.) 

Az előterjesztést tárgyalja: „VMOS” bizottság. Felelős: Odler Zsolt elnök 

Határidő: 2019. decemberi képviselő-testületi ülésre 

 

 

Az interneten egy közösségi oldalon november 13-a óta polémia folyik a Pauler Tivadar utca 

lakói között az útra felhordott sár miatt, amit egy üres telken parkoló autók hordanak fel esős 

időben. 

Problémát jelent a víz elvezetése, a vízelvezető árok kiképzése és az autók utcai parkolása is. 

 

Javaslom a „VMOS” bizottságnak, hogy az ülését kezdje a Pauler Tivadar utcában egy 

szemlével, amelynek időpontjáról értesítse az Elnök Úr a nevezett főrumon a tisztelt lakókat. 

 

Kérem, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály készítse össze a fent megnevezett 

problémához kapcsolódó dokumentumokat (pl. vízelvezetés terve etc.). Ezeket a bizottság 

tekintse át olyan szemmel, hogy volt-e a lakóknak más javaslata. 

 

Készüljön a témáról egy összefoglaló, amennyiben mód kínálkozik, megoldási javaslattal 

egyetemben. 

 

Előre is köszönöm a résztvevők munkáját! 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Speedline Kft. területvásárlási kérelme 

 

 

Előterjesztő: alpolgármester (2019. november 26.) 

Az előterjesztést tárgyalja: 

„VMOS” bizottság. Felelős: Odler Zsolt elnök 

 

Határidő: Folyamatosan 

 

 

Büki Gergely, a Speedline Kft. ügyvezetője korábban benyújtott az Önkormányzatunkhoz egy 

kérelmet, amelyben jelenlegi telepéhez szeretne, a beadványában megfogalmazott kérvény 

szerint, területrészt vásárolni. 

 

Kérem a Városfejlesztési, művelődési, oktatási és sport bizottságot, hogy tűzze napirendre a 

Kft. kérelmét, első lépésként tekintse át a benne foglaltakat és tárgyalja meg a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály munkatársaival. Amennyiben a vásárlási 

szándékot támogatni javasolja a bizottság, második lépésként kerüljön át a kérvény a Pénzügyi 

bizottsághoz, mely bizottság tegyen javaslatot a terület eladási árára. Ezt követően a komplett 

anyag kerüljön a Képviselő-testület elé döntéshozatalra! 

Kérem továbbá, hogy Büki Gergelyt a bizottság elnöke hívja meg az ülésre! 

 

 

 

 
 



ELŐTERJESZTÉS 

 

A Raczky család tulajdonában lévő, egykori Jancsik-kúria, felajánlása tárgyában 

 

Előterjesztő: alpolgármester (2019. november 26.) 

Az előterjesztést tárgyalja: 

„VMOS” bizottság. Felelős: Odler Zsolt elnök 

 

Határidő: 2019. decemberi képviselő-testületi ülés (amennyiben van konkrét javaslat) 

 

A következő levelet kaptam 2019. október 22-én a Raczky családtól. 

Kérem a napirendet zárt ülés keretében tárgyalni! 

 

Kedves Tamás! 

Telefonos megbeszélésünk alapján, szeretném pár sorban leírni a megkeresésem célját. A 

családunk tulajdonában lévő, Csengey utcai Jancsik kúriát, szeretnénk megvételre kínálni 

Aszód város önkormányzatának, mivel a felújítási költségeket a család nem tudja vállalni. A 

ház több mint 100 éve áll Aszódon, számos lehetőséget kínál a kulturális élet fellendítéséhez, 

akár kiállítások lebonyolításához, nyári táborok, irodalmi estek, esküvői fotózásokoknak tud 

helyet biztosítani a 250 nm-es ingatlan, ami alatt található egy kb. 40 nm-es pince is, valamint 

a 4550 nm park, amelynek területén található egy védettnek nyilvánított kis kápolna. Jelenleg 

több megkeresésünk is volt már, magánszemélyek, illetve kivitelezők személyében, akik a ház 

lebontását, és a helyére akár sorház vagy több lakóingatlan építését terveznék. Számunkra 

fontos lenne, hogy ez az örökség megmaradhasson, ezért nem szeretnénk befektetőknek eladni. 

Felvettük a kapcsolatot a Teleki Pál alapítvánnyal, örökségvédelmi pályázattal kapcsolatban, 

de egy önkormányzatnak egy pályázat pozitív elbírásához nagyobb esélye van, mint 

magánszemélyként ezt igénybe venni. Az ingatlan eladási ára, bútorozottan 95 millió forint, 

bútorok nélkül 85 millió forint. A család viszont szeretné felajánlani, hogy bútorozottan kínálja 

85 millió forintért megvételre az önkormányzatnak. Képeket mellékelve küldöm. Köszönöm, 

hogy elolvastad és bízunk benne, hogy a testülettel együtt átgondoljátok az ajánlatunkat. 

Tisztelettel! 

Raczky család 

 

A terület és az épület története 

A Mély út – Csengey utca – Régész utca által karolt terület a nevezett ingatlan keleti kerítésééig 

a Podmaniczky család tulajdonában volt, amelyet konyhakertként hasznosított. Podmaniczky 

Gyula 1920-ban bekövetkezett halálát követően fia, Podmaniczky Tibor Géza Sándor, 

felszámolta az aszódi birtokot, egyben lebontotta a Tusculanumot. A kastélyt és a birtok egy 

részét Széchenyi Gyula gróf vásárolta meg. Az Evangélikus templomtól kelet felé eső részt 

pedig az 1919-ben az aszódi Evangélikus Főgimnáziumba került magyar-latin szakos tanár, 

Jancsik Mihály vásárolta meg. A gimnázium egyik legnépszerűbb tanára, a Petőfi Önképzőkör 

tanárelnöke, a Petőfi-gyűjtemény őre, az egykor hagyományosnak számító majális ünnepség 

felújítója a róla elnevezett Jancsik-kertben építette fel az 1920-as években a nevezett kúriát. 

1960-ban bekövetkezett halálát követően, özvegye eladta az ingatlant, amelyet Szathmáry 

László vásárolt meg. Leányának, Szathmáry Valériának két gyermeke van, Dr. Raczky Pál 

világhírű régészprofesszor, a Régészeti Intézet igazgatója és Raczky László, a család nevében 

Önkormányzatunknak levelet író Raczky Andrea édesapja. 

 

Kérem a Városfejlesztési, művelődési, oktatási és sport bizottságot, záros határidőn belül, 

tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a levélben foglaltakkal kapcsolatban! 














