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Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság

Emberi Erőforrás Bizottság
HatźÍozati

A

jav as|at a bízottság. számźr a..

Városgazdálkodási

és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtilętnek az előterjesztés

megÍárgyal'źsźú.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja

a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés megÍérgya|á-

sát.

Tiszte|t Képviselő-testü|et!
I. Tényál|ás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése
1.

20|6, május 2-źn a V<ir<ismarty Alapítvány azza| a kérésselkereste me1 az onkormányzatot,
hogy az 1956-os foľľadalom és szabadsághaľc 60. évfordulója alkalmából, a hősi halált halt és
áidozatu| esett egykori diákjainak emlékéreelhelyezendő emléktáb|a etkészitéséhezanyagi támogatást is kérjen (1.a. melléklet). A Vĺiľösmarty Gimnázium épülete mÍĺemlék,ezért az emléktábla elhelyezéséhez<iľokségvédelmibejelentési eljárás lefolýatása is szfüséges; így a kezdeményezők az ahhoz szfüséges dokumentációt is benyújtották a kérelmfü mellé (1.b. melléklet).
Az évfordulóra tekintetteljavasolom, hogy a két 100 e Ft támogatást az Alapiwány kapja meg
azzal a feltétellel, hogy az emléktáblán az á||íttatőkkĺiz<itt az onkormźnyzat is legyen felttinteĺ
ve.
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2.

A Ręzső tér źttnevezésekapcsán a Képviselő-testtilet a98/20I6.(IV.21.)

szźlműhatźrozatäban
úgy döntött, hogy az ott álló templom falán Rudolf ťoheľceg emlékéreemléktáblát helyez el.
2016. június 19-én Vargha Miklós Péter esperes, a Tisztviselőtelepi Magyaľok Nagyasszonya
templom plébánosa az em|é|<tźlblával kapcsolatos aggá'Iyait juttatta el az onkormźnyzathoz,
melyben a Plébánia hívei nevében kéľtea fenti dontés visszavonását.
3.

Kövessy Róbeľt filmrendező és Szita Miklós produceľ arról tájékoztatta 2016. augusztus 16-án
az onkormáĺyzatot, hogy Szeles Eľika Kornélia emlékére, akj az 1956-os forradalom és szabadsághaľc során vesztette életét,filmet készítenek és emléktáb|źĺhe|yzeĺénekel. (2. melléklet) Az
emléktábla költségeihezkért anyagi támogatást is. Az emléktábla tervét benýjtották, de a pontos helyszínt nem jelölték meg, ez&t javaslom a táblaállítás elvi tźlmogatźsät,azonban további
egyeztetéseket tartok szfü ségesnek.
4.

A

Képviselő-testtilet a Magyarországi Mindszenty Alapítvány (továbbiakban A|apiwźny) kezdeményezésérea 4I5l20I3.(XI.20.) szźm,űhatérozatźhanúgy döntött, hogy a József utca _ Tolnai Lajos utca kereszteződésénéllévő önkormźlnyzatí tulajdonú névtęlen közterületet (3494812
hľsz.) Mindszenty József bíborosľól |<lvénja elnevezri, valamint felkérte a polgáľmesteľt, hogy
az ugyarutt létľehozandó Mindszenty emlékhellyel kapcsolatosan a szĹikséges egyeztetéseket
folýassa le.

Az A|apíwźnya 2014. év elején képzőművészeti pźůyázatotirt ki az emlékhely kialakítására
vonatkozóan, A pa|yźnaton Bukta Norbert festőművész _ Ga|ina Zo|täĺépitész_ Kotormĺán
Norbert szobrászmuvész csapat és Hermann Zsolt szobrźnzmuvészmegosztva nyeľt. A művészeket az Alapiwźny együttműködésľe kéľtefel, azonban az egyuttmíikĺidésnem valósult meg,
így Hermann Zsoltot kéľtékfel az emlékhely végleges terveinek elkészítéséreés a megvalósításru azza| a kik<ĺtéssel, hogy aBirźió Bizottságon elhangzott módosításokat is vegye figyelembe.

A

szobortervekre a fbvárosi művészeti alkotások vonatkozásttban szakmailag akkoľ illetékes
BTM Budapest Galéria _ konzultáció keretében 2015. február 4-én - mát ę|őzetes véleméný
adott. Az ott megfogaLmazott véleménya|apjáĺ a művész módosított a tervekęn (3.a. melléklet)'
valamint összeállította az ęĺn|ékmű kivitelezésénekés felállításának költségbecslését, mely a'lapjćn az emléhnű elkészítésénekés felállításának teljes kĺiltsége17.190.000,- forint + AFA
(21.831.300 forint). Ennek ismeretébęn az AIapiwány pźlyénrukezdett afedezet előteľemtésére.

A Fővárosi Közgýlés az 553l20|5.(rv.29.)

szźlmuhatározatäban a teret Mindszenty Józsęf tér-

nek neveztę el.

A Képviselő-tesĺilet a I33/20I5.(VI.04.)

számuhatározatélban úgy döntött, hogy hozzájárulását
adjaa Mindszenty József téren (34948lf hrsz.) a fenti tervek szerint Mindszený József bíborost
ábrźno1'ő szobor elhelyezéséhez,va|amint vállalta, hogy a szoborkompozíció elhelyezése esetén
annak szfüség szerinti karbantartélsáról, fenntartésárő|, ápolásaról az onkoľmänyzat gondoskodik (3.b. melléklet).

A 2015. év novemberében az .A|apíwźnyanól tájékoztatta az onkormányzatot, hogy előzetes
reményei ellęnére csak 2.500 e Ft-tal tudhozzäjźlrulniaz emlékĺnú|étrehozźlsźlhoz.
Az onkoľmźnyzat a2016. évi költségvetésében 7.000

e Ft-ot biztositott az emlékhely |étrehozáés a téren található Maľtsa István Ulő
sára, illetve további 3.000 e Ft-ot akomyezet renđezésére

nő c. szobrának a Füvészkertbentöľténő elhelyezésére.

Az Alapítvźny2016. február l8-tln szeruődést kdtött

a művéssze| az előkészítő munkák e|végzé-

sére (3.c. melléklet) 201ó. augusztus 31-i véghatáľidővel. A bíborost ábrázolő szobor agyagmodellje határidőre elkészült (3.d. melléklet). Ahhoz, hogy a munkálatok folytatódhassanak, szükséges az Alapítvĺány részétęa tźlmogatźlstbiztosítani, hogy a művésszel mielőbb szerződést köthessęn legalább az L:I méretaráný gipszmodell elkészítésére,hogy abrolu szobor a későbbi-
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ekben bármikor elkészíthető legyen. A mĹĺvészatewezett forľások beérkezéséhezviszonyítottan
Ieírtaaz emlékhely elkészítésénękütemezésétis (3.e. melléklet).

II. A beterjesztés indoka

A

Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában lévő kĺizteľĹiletekhasznźiatźrő| és haszrrálatának
rendjéről szőIő l8l2013. (rV. 24.) önkorményzati rendelet szabźiyozza a miĺvészetialkotások,
vallási, kulturális, tĺiľténelmiszimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontja szerint k<izteľület-haszněiatihozzájźmlźlst kellbeszeremi,,,művészeti alkotásnak
minőstilő tźtrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, töľténelmi
szimbó1um(ok), emléktábla(ák) e1he1yezéséhez.,, Ugyanezen rendelet l2.$ (Z)bekezďése alapjĺán
képviselő-testtileti döntés szfüséges ezęĺ alkotätsok elhelyezéséhez.
III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testÍilet a művészęti alkotásnak minősülő

tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak
nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezéséhez hozzájárulását adja.

1.

A

a
Vör<ismarry Gimnázium épületébenelhelyezendő '56-os emléktábla elkészíttetéséhez
kéľelmező 100 eFt támogatást kér, melynek fedezete Sántha Péteméalpolgármesteri kerete
terhéľe a költségvetésbęn biĺosított.

2. Szeles Erika Koľnélia ęmléktźtbLźĄźhoztöľténő

anyagi hozzájáruIźls mértékérő|az egyezteté-

sek lezárultautétn szükséges döntést hozni.

3. A Mindszenty emlékmiĺfbalakjának elkészült agyagmodellje alapján a gipsz modell elkészĹ
téséľea költségvetés kiadási előiränyzatának teľhéľea 11l05 címen biĺosított7.000 e Ft-ból
2.000 e Ft kęrülne lekötésre.

IV. JogszabáIyi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet

döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezđés13. pontján, valamint a Józsefuárosi
onkormányzat fulajdonában lévő kdzteniletek haszĺá|atáról és hasznéůatźnakľendjéről szóló
I8/f0I3. (^r,24.) önkormányzati ľendelęt (a továbbiakban: Rendelet) 5.$ (2) bekezdés 23. pontjźn, źtt nem ruházható hatáskcire a Rendelet 11.$ (3) bekezdésén,valamint a 12.$ (2) bekezdésén
alapul.

Ké rem az a|áňbi határ ozati j avas lat elfo g adását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy
1. a.) támogatást nýjt a Vörösmaľty Alapíwánynak bruttó 100 e Ft mértékben a Vörĺismaľý
Gimnázium épĹiletébenaz I956-os foľradalom és szabadságharc során hősi halált halt és
á|dozatu| esett egykori diĺákjainak tiszteletére emléktábla elhelyezéséhęz azza| a feltétellel,
hogy az emléktáblán az źú|íttatőkközött az onkoľmźnyzatis legyen feltĺintewe. Felkéri a
polgáľmesteľt a Vör<ismarty Alapíwánnyal kötendő támogatási szerzóđésaláńtástra.
Felęlős: polgármester
Határiđő:20t6. szeptember 8.
b.) az 1.a.) pont szeľinti emléktáblához Sántha Péternéalpolgármesteri keretéből 100e Ft
támogatást biztosít.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 8.
c) a b) pontban foglaltak miatt azonkoľmányzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül Sĺántha Péternéalpolgáľmesteri saját keret - ĺinkéntvźi|a|t feladat -
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e\őirétnyzatáról 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - <inként vállalt feladat - műkĺidési célútámo gatások államh éztartásoĺkívülre eLőir źnyzatfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptembęr 8.
d) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi k<iltségvetésről szóló rendelet kĺivętkező mődosításánál a hatźrozatban foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: a2016. évi költségvetés következő módosítása

2. visszavo nja

a 98 l 201 6.(rV.2 l .) számú hattrozatźú.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 8.

3. elvi hozzäjźm|źlsátadja Szeles Erika Kornélia emlékéľeemléktábla elhelyezéséhez, és
egyúttal felkéľi a polgármestęrt az ezzelkapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I6. szeptember 8.

4'

nýjt

a Magyaľországi Mindszenty Alapíwány tészérea Buđapest VIII' kerület, Mindszenty téren kialakítandó Mindszený emlékhely kialakításához kapcsolódoan a
Mindszenty József bíborost źlbrźzolószoboľ gipszmodelljének elkészítéséhezbruttó 2.000
e Ft éľtékben.Felkéri a polgáľmesteľt a Magyaľországi Mindszenty Alapítvánnyal töľténő
támogatást

szerződésk<itésre.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptembęr 15.

A diintés végľehajtását végző szewezeti

egység: VárosépítészetiIroda, Pénzügyi Ügyosz-

tá|y
Budapest, 20 1 6. augusztus 29.

sJ"s^ę-K]'
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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Tisztelt Alpolgáľmesteľ Úľ!
Iskolank öľegdiákjainak szervęzete (VDSz) kezcleményezÍeaz onkoľmányzatná| és az iskola
intézményvezetőjénél,hogy a Viiriismaľty Gimnáziumban em|éktáblát helyezziink e| az
1956.os foľľadalom és szabadsághaľc ó0. évfordulója alkalmábóL Az emléktábla azoknak
az egykori vörösmartys diakoknak állít emléket, akik a fegyveres haľcokban haltak hősi
halált, illetve estek áldozatul.

Az elvi

az

óregdiák szervezet megkezdte az ügyintézést és a
VłiriĺsmaľtyAlapítványon keľesztiil gyiĺjĺéstis indítottak a költségek fedezésére' A
szĺikségeskb 170000 forĺntból 70.000 gyűlt össze. Ahiányző 100.000 Ft-ot azonbanaz
iskola nem tudja biztosítarri, ezért kéľem ont, hogy 100.000 Ft.tal segítse az emléktábla
támogatás binokában

felállítását!
Segítségételőľe is köszönöm:

Budapest, 20t 6. mźýtls 2,
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