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Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya képviselő, Vörös Tamrás képviselő, Zentaí oszkrár kęviselő

sz. napirend
ELoTERJEsZTÉs

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság 2013. október 14-i üléséľe

Tátgyz Javaslat tulajdonosi döntés meghozata|ára egy, az 7956.os golyónyomokat megőrző
emléktábla elhelyezésével kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya képviselő, Vörös Tamás kepviselő, Zentai oszkar
képviselő

Készítette: Ivaný Gyöngyvér, Vaľosfejlesztési és FőęítésziIJgyosztály Főęítészi koda
A napiľendet nýlvános ülésen kelltárgyalni.
A döntés elfogadásĺához egyszeru szótobbség szĹikséges.
Melléklet: 1. a Nap u. 18. sz. a|attí épület fenykęfelvéte| atźtb|ahelyének jelölésével

2. a tźr sasház tu|ajdono s ainak ho zzájźlru|źsa
3. az elhelvezendo tábla terve

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények
A 470l20l2.(XII.19.) szémlű hatźnozatában a Képviselő-testi.ilet úgy dĺintött, hogy az
onkormĺínyzat közigazgatási területén az |945-os és 1956-os golyónyomokat megőrzí és
megörökíti. A kerĹiletben találhatő azoĺ epiiletek köZ[il, melyek még őrzik az |956-os
golyónyomokat, az idei évben a Nap utca 18. sz. a|atti tźrsashéura javasoljuk e|he|yezni az
emléktáblát. (1d. 1. sz. melléklet)

II. A beterjesztés indoka
Tekintettel aľra, hogy a tźltsashźlzban önkoľmźnyzatí fulajdon is van, szfüséges a Tisztelt
Bizottság hozzź$tru|álsa is a tábla elhelyezéséhez. A többi tulajdonostĺírs beleegyezését a
közös képviseletet ellátó Kisfalu Kft. Reálteam Tarsashźzkeze|ő Iľođa megkérte, melyet a
térsashán megadott (Id.2. sz. melléklet).

III. Tényállásĺ adatok
A táb|a plexi anyagból készĹil, melynek egy része átlátsző, hogy a golyónyomok láthatóak
legyenek, a felirat helye viszont háttéľĺe| rendelkezik (fekete alapon óarany szinu betiikkel),
mely tulajdonképpen keretet is ad (feltil angol, alul ma1yaÍ nyelven lenne) (ld. 3. sz.
melléklet).
Atźh|a elkészítésére és kihelyezésére az alábbi 5 cégtől kért źrajźnlatot a Főépítészi koda:
AFV Tábla Kft. (1102 Budapest, Halom u. 14,II.lI.l7.)
MKI Plexi Kft. (1037 Budapest, Aranyos u. 16.)
Plastform Kft. ( 1 064 Buđapest, Izabe||a u. 80.)
Plexikum Kft. (1095 Budapest, Soroksĺĺri út 48. 1O-es ęület fszt. 1. Malomudvar)
Seem Sfudio Kft. (1047 Budapest, Karolý I. u. 10')

kiilílöft az alźlbbiak szeľint:
cegnev nettó ór bruttó ór

szereléssel esvtitt
AFV Tábla Kft. 40.400 Ft 51.308 Ft
MKI Plexi Kft. 58.720Ft 74.575 Ft
Plastfoľm Kft. 43.4r5 Ft 55.138 Ft
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Ez a|apján a nyeľtes cég, akitől javasolt atźtb|amegrendelése) az AFV Tábla Kft.

IV. Döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése
A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság fulajdonosi hozzźljórúátsát adja a Nap u. 18. sz.
a|atti tĺĺrsashĺĺz falan elhelyezendő, az 1956-os golyónyomokat megjelölő táb|a
elhelyezéséhez, va|arńnt döntést hoz a tábla megrendelésére vonatkozóan.

V. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés céIja a golyónyomok megőrzésével, illetve tźtblá.ľal törteľIő megielöléséve| az 1956-
os forradalom és szabađsághaľc emlékének ápolása és megőrzése.

^ 
470/f012.(X[.19.) szómú hatĺíľozatóban a Képviselő-testtilet rigy döntött, hogy a 2013.

éwől évente 200e Ft-ot biztosít a töľténelmi szimbólumok megőrzéséhez szfüséges költségek
fedezetere. Az onkormźnyzatkiadási e|őirźnyzatĺĺnak 11703 soran atáblaelkészíttetésének és
elhelyezésének koltsége biztosított. A trírsashĺíz részerő|pénnĺgý kötelezettségvállalássa| jźr.

VI. Jogszabályĺ kiirny ezet ĺsmeľtetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuarosi Ónkormźnyzatvagyonáról és a vagyon feletti
fulajdonosi jogok gyakorlásĺíról szóló 66120|2. (xII.13.) onkormanyzati ľendelet 17. $ (1)
bekezdés ab) alpontjan alapul.

Kéťfü azaltlbbihatározati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság úgy diĺnt' hogy

1. tulajdonosi hozzźljźru|źlsát adja atlhoz, hogy a Budapest VIII. kerület Nap u. 18. sz.
a|atti tarsashráz falĺĺn az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, az 1956-os
golyónyomokat megőrz ő táb|a elhelyezésre kerüljön.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 20|3. október 14.

2. ahatźtrozat 1. pontja szerinti tb|át a legalacsonyabb összegú árajĺínlatot tevő AFV
Kft-től (||02 Budapest, Halom u.14.II.l|.l7.) rendeli meg.

Felelős: Polgĺírmester
Hatĺíridő: 201'3. október 14.

3. felkéri a polgármesteľt a 2. pont szeľinti megrendelő a|źirásátra.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|3. október 14.

A d<intés végrehajtásátvégzłl szewezetíegység: Városfejlesztési és FőepítészilJgyosztáiy
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára: honlapon

ý7 , t<,.+'^,"_ ou\c -:' dr. Ferencz Orsolva-
V'ĺ:Budapest, 2013. október 8.

Vörös Tamás
kęviselő

ZA-J' 1-'----,
Zentai oszkráľ

kęviselőképviselő
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Jolĺrľľĺnosl vĺeľoľĺełIoÁlrooo ľonúroľ rrutőĺsÉeu lłnĺłĺÁe

[iisz.: I{.I.. 'ĺ ł /ĺr /fłI3.
{ 
jint: l]olczingeľ tlánosnc

Táľgy : hozzěýiru|ási nyilatkozat
Hív. szám:

Budapest, Fővárosi VIII. keľĺilet
.rozs efváro si o nko rm ány zat Po} gárm esteri Hivatala
Váľosfejlesztésĺ és FőépíÍészeti firyosztály
Városfej lesztési Iroda
Iványi Gyłin5ľvéľ ĺľodavezető
ľészérc !

Budapest
Baross u. 63-67
1082

]' i sztelt Irodavezető Asszonv !

Mint a Budapcst, Vllĺ. keľiilet Nap u. l8. sziĺm alatti Taľsasház közös kcpviselője a
társasház magłántulajĺlonosainak nevében nyilatkozunk' hogy a Józscfvaĺosi
onkonnányzat Polgármesteri Hívata|a źLIta| a Tarsasház homlokzatáľa tĺĺĺténő
cmléktábla kfüelyezésólrez, a7, önkoľmányzaĺ költségén ,a?. alábbi szöveggel
hozzájaľulunk.

Ezek a golyĺĺnyomok őrzik
az ĺ956-os forľadalom és szabadsághaľc

emlékét.

Álľtotta a Jrízsęfváľosi onkormányzat 2013. oktĺĺbcr 23.án.

Buclapest. 2013-10-08

Tisztelcttel.:, Érsráĺjt.,-
,.: i,\:j;łfuíľr.<i]'Ji,*- .,:.t'..".tĺi[.=.tôK{\-

r.- 
. ť Fłĺ.ĺ,la2,ĺ | 1r. W,}',, A*Lt., Holczinger'łánosné Kovács Á.nita

iľodar,ezeĺő társasházkezelő

REALTEAM ĺÁnsłsnÁzKEzEló moDA

inÍo@kisíalu. jozsęfuaĺos.hu . www.kisfa|u.hu
lo84 Budapest, ór u. 8. . Te|.: 333- | | |6, 4774852 . Fa* 303-0638, 3l{- |2oo

Adószám: |0857| |9.2-42 . Cégiegp'ékszám:Cs. 0|-09-265463



HOLT- LJ i\RU LO NYI L AT KOZAT

\.{íntaBudapest,VilI.kerületNapu.1Ü.számalatti.faľsasház,magántuĺajđonosai
aláirásunkkal nyilatkĺ,lzunk' hogy a Józsefvrárosi onkoľmźnyzaĹ Polgármesteri Hivatala

által a Taľsashaz homlokzatá* to.ĺenő emléktábta kihelyezéséhez, az. onkorrnányzat

kĹiltségén az alább i sziiveggel hozzáj árulunk.

Ezek a golyónyomok őnik
az 1956.os foľľadalom és szabadsághłľc

emlékét.

Á.Itította a Józsefváľosi onkoľmányzat 2013. október 23.án.

Buĺlapest. 20t3-10-08
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3.sz. melléklet



A felső sávban lévő szoveg:

Az alsó sávban |évő szoveg:


