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Budapest Józsefvá rosi onkormá nyzat

Képviselő.testĺĺlet e számár a

Előterjesztő : Pintér Attila képviselő

A képviselő-testĺileti ülés idöpontj a:2łJI1. november 3. . sz. napiľend

Táľgy : Kopj afa.ítlítás a,,Kiscsibész'' téren

A napirendet ĺyi|tlzźrt ülésen kell targyalni, a dcintés elfogadásźthoz ęg:Iszęťu/minősített
szav azattobbség sziiks é ges.
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Yáros gazdálko dásĺ és Pénzii gyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az elćŃenesztés mestársyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!
:

A Jobbik MagyarországértMozgalom Józsefuárosi Alapszeľvezete amellékelt levéllel forđult
a lőzsefvárosi onkormanyzathoz, miszerint kopjafiát kíván aľrítani az |956-os foľradalom
hőseinek, a József ki'rut - Kľudy Gyula utca - Rökk Sálárd utca hiĺmras taláikozasáĺźi az
úg1mevezett,,Kiscsibész'' téren.

Ha manapság vďaki kopjafaľól beszél, źiltalábarl nem a szó eredeti jelentése _ vagyis egy
sírjel - jut eszĹinkbe, hanem elsősorban a tiibb mint két és fél évtizede tlájainkon
megszaporodott, ktilönfele ďkalmakbólfelállított, faĺagott emlékoszlopokat éľtjiik alatta.
Az ismeretlen eredetiĺ" KárpátAIjáÍőI szźrmazó kopjďą Budapesten mrísoďagos

felhaszúllísra keriĺl, amelyre Gĺáspár Péter faszobrászteszl alkalmassá A kopjafa keményfa
anyagból faragott 15x50 cm ďapteriiletű 2,60 m magas egybeftiggő rönkből kifaľagott
szetkezet, ami beton alaptömbbe keriil befog adásta acé|töýto segítségével.
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A ,,Kiscsibész,, tét alkalmas lehet a kopjafa elhelyezésére. A Budapest Történeti Mrizeum
Budapest Galéľia tźtjékoztztasa szeľint a kopjďa önmagában és a fenti esetben nem minősül
képzőművészeti alkotasĺak ezért felállítĺĺsanak eĺgedé|yezéséhez az ő közľemfüödésiikĺe
nincs sziikség. Allĺáspontjuk szeľint rlem tartozik a helyi ĺinkoľmanyzatok és szerveik, a
ktiĺĺĺľsasági megbízottak, valamint egyes centľĺílis ďaľendeltségÍi szervek feladat- és
hatásköľeiľől szóló 1991. évi )o(' tV. 109.$-ĺĺnak hata|ya alá a kopjafa felállítĺĺsa.

A teľtilet a Fővárosi Önkoľmányzat fulajdona, tźtjékoztatásuk szerint az tiggyel kapcsolatos
dĺintéstikhoz szĹikséges a Magyaľ Tudományos Akadémiahozzájárulása, melynek beszerzése
folyamatban van.

A Főpolgáľmesteri Hivatal a saját döntés előkészítő eLjáľásźhoz kéľte a teľĹiletileg érintett
onkoľmanyzat Képviselő-testiiletének támo gat ő hozzájáru|ását.

Az helyi ĺinkormlínyzato|<ĺőI szóló 1990. évi LXV. tV. 2.s (3) bekezdése a|apjtn a
véleménynyilvánítás a Képviselő -testiilet hatásköre.

,,on. 2'$ (3) A helyi onkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet afeladat-
és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi kazösséget érintő üglekben. A helyi Ónkormónyzatnak
a döntésre jogosult szerv a jogszabólyban előírt hatóridőn beltl érdemi választ köteles adni.,'

Kéremaza|ábbíhatározati javaslatelfogadását.

Ha.ľÁnoz,ą.rl JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy diint' hory a Jobbĺk Maryaľoľszágért Mozgalom Jĺízsefváľosi
Alapszeľvezete áita| kezdeményezett kopjafa felállítását támogatja a F'őváľosi
onkormányzat tulajdonában lévő József kiirút _ Iftúdy Gyula utca - Rökk Sziláľd utca
találkozásánáitalrőIható ,,Kiscsibésztér,, nem hivatalos elnevezésű kiizterĺileten az 1956-
os foľľadalom hőseĺnek emlékére.

Felelős : Polgrínnester
Határidő: azonnď

Avégrehajtźsátvégzőszewezetiegység:GazdĺílkodásiUgyoszta|y

Budapest, 20t|. október 1 8.
Ík"k

képviselő

Töľvényességiellenőrzés: ź. /fu €.t
Dr. Mészír Erika '/ajegyzőthelyettesítő a\jegyz(i 
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Tisaelt Gazdálkodasi Ugyo sztźúyl

A Jobbik Józsęfuĺárosi Alapszeľvezętének nevében fordulok Ônĺikhĺĺz.

Szervezetĺink }aIL. október 30.á''1kopjďát szeretne emléku} állítani az 1956.os forľadalom
hőseinek AzereÄetlkészítőt sajnos nem ísmeľjtit mivel Kěľ'pátalrjáről keťtidt a kopjafa a
birtolrunkbą ew masik a|apszewezeten kereszttil. Helyreállításokat kellett elvégezni rajta, a
hŕłtoldalźtĺa írás is keľti{t" amit G{á6pár Péter faszobrász készített el' s láttia et fęliidetí
védelemmęl is'

Munkáit a kdvetkező webcímen lehet me5ekinteni: wwwfaszobraszgasoaľ'hu .

A kopjafa anyaga keményfa (akác). A statikaí tervek elkészültęk, a kivitelezes folyamatban
v.LÍL

A felállítlís helyszíne: VIII. kęľtiĺet, József körut . Krudy Gyula utca . Rökí( Szilard utca
hárĺrlas talä|kozása. (,Jfis csibész teľ'')

A kĺiztęľiilet helyraj zi szćlma.. 3 6403

A statikai terveket Sfulcány Ferenc okl. építőmérnök, statikus teryezľS, szakéĺö készíti el'

A tervezett belyszín fotóit' Google.térképen megielÔlt helyszínképet mellékelęm, valaľrint
csatolok képet a kopjďáľól is.

A kopj afa megtekinthető iľođankban: Bp', 1 086. Baľoss utca 126. szám alatt.

KérnémkedvezőelbíĺálásutrratésengedélyüketakopjafafeláLllítäsźůloz.

Elérhetőségeím:

Tel.: A67A2005986

Email: laszlo. 78@.citromail.hg

mecofos(EFnail.com

Údvozlettel Haj du Lász]ő

Kulfiľlĺlis csopoÍt

%-{^te,k(
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BUDAľEST GALnRIł
t05ú Buđopcst' szrbĺd słjtó ůt 5.

Hajdu Lásztó
JOEIIIK
Józsc ťr.ĺĺosi rt lnpszeľvezete
Budapsl.llamss u. 126.
1086

Tisztqlt Hnjdu Lĺiseló!

LevelÉben ĺľľol tájékoaaüĐü Brrĺlapcst onlćrirĹt. hogy szen.erttĺĺk 2ol 1. októbcr 30..án
kopjoläĺ kíľůn ál|ítąni az l956"os fonađalom hôseinek cmlÉkérc ĺ Fóvńĺosi Önkoľmányĺlat
trrlajdonriban le'rĺö' józsefľłůĺosi 

',Kisesibisľa''.tÉrgn {bnz: 3ó403). Ar ismcrethn crcĺlett-t.
Káľpátatj{rrll sz*rmazó hopjafn- a leręläben foglaluk szerint - Budapcst'cn mĺísodlago.s
ľclbaszĺlńlrísľa heľü|, alnelyľe guĹ Gáspár Pćtcr ľĺs,zo}'ľász tesai a|kdnlassń {hel3.rcrłllÍtĺńs.
ft | ĺt|s.ksä:lés, ľu I iratozás}.

Tńjékoztłtom. h$gľ t kopjłľĺ ünmrgŕbĺn {s ebbsn.ĺzęsetben ncur ninötül
|rGpľńnűľéľłeti rlhotárüfrŁ crertfĺlń||tfifi#lnrheagedćlycrćĺc kiałrólag a Józsefuiiĺlosi
.Önkonrrĺinyľat KÉpt.isetö'lĘstlllet€nek lratńskťiÉbctaĺtozik,azaz elhďyeaése ncm tľšri
ĺztilĺł.Égs**ń r |rďyĺ l|nltoľniln1zrtot{ ós *zcrľcĺk, ĺ köaĺĹľĺnĺń5ĺ nrębĺzoÍ'.tr|ĺ, ľ*Jĺnrinĺ
ü&ť+ľ ľcntľiilir alrirendcltsĘĺi uren.eh felednt ér bĺtĺĹĺk|IľeĺrÜl múlü |99t' €r{ XX.
.Íön'.Éuy l0l. $ {|) áĺ {l} btltĺcd&cÍben íoglrlĺ rcłłtclkę&ek alkalmłzúsńt.

Budapcsĺ' 3tlI l. szeptenrber 2l. Üĺ|r.łizlcncI
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Sáľkĺĺny.stűdió
Telľező és Szeľvező BT.

Budapest II.
Batogh Áoĺm u. 11.
1026
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a Buđapest' VIil. kGľ. Kľúdy Gyula utca és József kőľút sarkán
lévő kis téren felállításľa keľülő kopjafa

építésĺ munkáĺhoz
/ HRSZ; 364a3 ĺ

Budapes t, 20tl. szeptembeľ hó



a Budapest, Vil' ker. Krridy Gyula utca és József kőtut sarkán
tévő kís téren felallításrakerülő kopjafa

építési munkáihoz

1., Az épíŕésĺ munkák áIta|á.nos leíľása

A tárg5.i helyszínen egy fa nyagífaragott kopjafa elhelyezése történik.

A kopjafa keményfa anyagból faragott, 15x50 cm ďapterĹiletťĺ, 2,60 m magas

egybeft.iggő rönkböl kifaragott szerkz'ęL

(... A kopjafa beton ďaptombbe kerut befogásra acél rÔgzítö szerker'et segÍtségével.

A kopjafu alapzását és atso fogadó elemét rigy ďaldtottuk ki, hogy a fu anyaghan a

csapadékvíz és a téli hó borítas lehetőleg ne okomn semmilyen lcáľosodást.

AzataryzÁs és azďsó fogadó elem úgy kerriüt kíďakÍt.ásra, hogy a kopjafa vízszintes

váratlan eľőhatasra is állékony maľadjon.

A szakvétemény melléHeteben ereft statikai ellenöľző számítĺĺst is végezt.ti,nk a

kiborutás elleni biztonság kim'Jtatasáľä. A számítasban 1 db. 1,50 m magasságban

ható 100 kg méretií vfuszintes terhęlést vettĹink figyelembe.

?., Az építési mukák ľészletes leíľĺĹsa

(.' A kopjafa alawzÁsa, acel fogadó elemének kiatakítása és a szerkezet helyszíni

elhelyezes e az alźbbi munlcanemek szerint történik:

-- Munkagödör kiemelése a beton alaptömb ĺęsrnĺe.

A beton atapba kerulö aeéIsrľlrkerntű fogadó elem legyźtÍtź'sa laposacél

fejlemezffiI,2,,.os lefenekelt acel csóhüvety parbot és lekotö vasďatból műhelyben

előre Összehegesztvę.

... Az acel fogpđó elem elhelyezese az ďaptĺimb 7sabzatában betonozás elött,

zsahvrathoz elnozdulas ellen kikÔtve.

-. Monolit beton sávaĺap elkészítése 85x85 cm alapteľĹiĺettel' 80 cm magasságbaĺ1

10 cm.re a f0ld felszín alá siilýesztve.

.- Fejbeton utólagos elkészítése a laposacél fejlemez sĄiđg felvezetve.
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.. A kopjafa ďsó alpĺára kerĺiló acé| érkezś elem legyáľtása laposacél fejlemezbőt
laposacél perem lemezbőt l''-os nem lefenekelt (!) vastag fahi acęl csőhiively
parból, kétoldati merevítő ftiggöleges kis lemezzel' fejlemezt négy helyen elöre
furatolvą az egész szerkezetet múhelyben előre összehegesztve.

--- Azacé| érkező elem fęlhe|yezśse és csavaros felľÓgzítés€ az előre furatolt kopjafa
talpra, facsavarral kotve.

-- A beton alaptömb f db.2''.os csöhüvelyenek teljes feltoltése híg altagu beton

habaľccsď'

* A szerelt alpli kopjafa l''-os csö lábainak óvatos becsúszüatasa az alaptestf,,.os
csőhur'elyébe, ftggölęesbe ďlítasą ideiglenes röýtes elbillenés ellen a bęton
szilaľdulásig.

- A kopjafa ta|p két keresztiráÍIyú kis acél meľevítö lemezenek helyszíni
lehegesztése az ďaptest acél fejlemezéhez a végsö szilrĺrd rögzítes, lekotés
érdekében.

.- Teľeprendezés, fiivesítés a kopjafa kÔrüI megbontott és helyľeďlított fiild
teľtileten.

A |ätszó acélszerkezetek koľľózió mentesÍtése és konózióvedö máznlěsa
acélszĹiľke színben.

A kopjafa alapozźls,rögzítése a mellékelt S .1 jeltĺ terv szerint töľténik.

ł.n.ÁEtlános szempontok

A fentíekbon részlętsrsttmunkak maľadéktalan elvégznse esetén a kopjafa hosszri
élettartamú ďlékonysaga biztosított.

Azépítésimunkak iđeje alatt a kopjďa folyamatos allékonysagát biztosítani kell.

A lätszś acélsrerkezeteket mäzo1ĺŕĺsźń, szukseg srnrint időszakonként újľa el kell
végemi.

Anyagminöség:

mon. beton ďap :

betonacel :

acé|sr.eĺkernt :
hegesztes :

C If-t6ErK
B.38.24
A38
II. oszt BB-f
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A kopjafr aLapozásaes rogzítése csak a mellékelt S -1 jehl terv szerit tÔľtéľlhet.

A kivitelezes csak fokozott hel5'színi müvezetessęl torténhet. Amennýben a

helyszíni adottságok a tervtól elts'ľést mutafiralś, úgy helyszĺní müvezetćs keretében
adjuk meg azestelegesen sztikségessé váló módosításokat

A süatikus teľvtől ęltérni csak ae építési naplóban rőýtett statikus tęrvEzői
bejeeJrzés ďapján lehet.

A teľvtol eltérő kivitelezesért a tęrĺezö semmilyen felelősséget nem vallď. A teľvtöl
eltérő kivitelezesbőt es a tervező engedélye néllęali módosítasbći szätmar.o hłrmitrle
káréÍL bďesetéľt és hibáért a felelősség a kiviteterśre, illetve a tervmódosítast
elľendelőre hárul.

A vonatkozó biztonságtechnikai, baleset- és munkavédelmi rendszabalyokat'
valamint az érĺényknlévő MSZ és MI utasításaít minđen munkďolyamahál be kel|
taÍtafii.

A muĺrka megkezdése elött a dolgozokat biztonsagtechnikai, balesetvédelmi es
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Budap est, f01' 1 . szeptember hó

(

Sáľĺcíny Feľę'nc
okl. építömérnök

statikus verstő teĺłerś
építestigyi szakértö

T - T - 01- s155;T -SZ - 01- 5155

w,*,Í,
sÄrurÁľĺy-sľÚn.rónľ. J

'ffi"""ffi,?1ůŤof#'ł'*
,łĺos"ĺĺn. zg6i t gaa-r+t

Bafu *rotPtttTO?'936'20627494
MellékleÍ.

statikai számÍt'ás

s - 1 Kopjďa alapozas és rögzÍtés terve M=1'100
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