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A képviselő-testiileti iilés időpontj a:20|2. szeptembeľ 20. .. sz. napirend

Táľgy: Döntés a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség emléktábláinak
elhelyezéséľől

A napirendet nyílt tilésen kell tárgyalni, a hatáľozat e|fogađásźůloz egyszerű szavazattöbbség
szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Blzottságvéleményezi tr

Hatfu o zati j av as|at a bizottság szźtmát a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvise|ő-testĹiletnek az előterjesztés
mest.ársvalását.

Budapest Józsefvá ľosi On kormá nyzat
Képvĺselő.testület e számára

Tisztelt Képvĺselő.testiilet !

onkormanyzatunk 2012. április 15-én megjelent felhívásában pźiyazatot hirdetett a
Józsefuĺáľosban tevékenységet kifejtó egyhazak és egyhazi alapítvĺĺnyok tészére
k<izĺisségszeÍvező, oktatási kulturális és szociális célú tevékenységek tamogatásara. A
Szlovĺákajkri Evangélikus Egyhĺĺzközség részt vett a pźůyźnaton és a Varosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 83212012. (vII. 04.) szźműhatźrozatában260 000,- Ft tĺímogatást javasolt
szĺímukľa. A bizottsági hatfuozatban (l' szźtmtĺ melléklet) a tźlmogatás céljaként a
k<ivetkezőket fogalmaztĺĺk meg: ''A gyülekezetidén iinnepli 150 éves fennállását. Kiadvany
megjelentetésére és emléktabla źlL|ításna kéľnek támogatást.'' A támogatási szerzodést 20|2.
augusztus 2-źn megkötÓtték. A tamogatás összegéve| 2013. február 15-ig kell elsziímolnia a
támogatottnak.

20|2. július 31-én a Szlovfüajkú Evangélikus Egyhźvközség képviselője Gulácsiné Fabulya
Hilda evangélikus lelkész asszony a mellékelt (2. szźtmtĺ mellélet) levélben fordult
Polgĺírmester úľhoz azzal a kéréssel, hogy a tánogatott kétnyelvtĺ emléktlíblfüat az
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Egyházközség ĺinállósodásának, megalakulásĺínak 150 éves évfordulóján, ebben az évben
szeretnék felállítani, a Budapest VIII. Rakócziut 57. szźmű (hĺsz.: 34637) miiemlék épületen,
azin. Luther.udvaĺ Rfüóczi úti homlokzatźn. Azépületen szeľetnének elhelyezni emléktáblát
a gyiilekezet újjaalakításanak évfordulójaľa és egy-egy emléktáblát a gyülekezet korábbi
lelkészeiről és kantortanÍtójaról való megemlékezésül, a hálás budapesti szlovfü hívők
nevében.

A20I2. februaľ 1{ől hatályos2412009. (V.21.) ĺinkoľmiínyzati rendelet 1. $ (1) bekezdés c)
pontja szeľint: ,,Józsefuaros közigazgatási teľĹiletéĺ a 2. $ (1) szeľint közteľület-használati
hozzáj áru|ást kel l b e szerezni :

E) az 1991. évi )o(. törvény 109. $-a ďapjan múvészeti alkotiísnak minősülő tÁrgyak,
valamint a míĺvészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólum(ok),
ęmléktábla(rák) elhelye zéséhez.,,

A 3. $ (3/a) bekezdése szerint ,,A rendelet 2. $ (1) bekezdés g) pontja szerinti
eset(ek)ben |<lzźlrőIag a Képviselő-testület dcint.''

A rendelet a 3. $.ban a hatáľidőkről is ľendelkezík, a(6) bekezdés szerint:
,,A rendelet l. $ (1) bekezdés c) pontja és a 3. $ (3/a) bekezdése szeľinti esetękben a kérelmęt,
ha atervezett elhelyezés az év első 6 hónapjában lenne, akkor amege|őzo év szeptembeľ 30.
napjáig,haaz év második 6 hónapjában lenne, akkor azađott év marcius 31. napjáig kell
benyujtani az onkoľmźnyzat Hivatalához. A benffitott összesített kérelmelaől a Képviselő-
testiilet a benyújtási hataľidőt követő 60 napon belül dĺint.''

Az Egyhźaközség képviselői a Főépítészi ttođźnźl| 2012. jrilius 31-én jelentkeztek az
emléktáblfü elhelyezés tervével és a kérelemmel.

Lelkész asszony az egyeztetések soriĺn megerősítette, hogy a 150 éves évforduló tiszteletére
20|2. decembeľben taľtandó iinnepségre a magyaÍ és a szlovfü evangélikus püspĺik uľakat
maľ meghívtak és a progľamban az iinnepélyes táb|azvatás is szeľepel.

Múemlék építmény homlokzatlín művészeti ábrźno|źlst tartalmazó építmények, beľendezések,
szerkezetek elhelyezése méretre való tekintettel építési engedély köteles a 3712007. (xľ.13.)
oTM ľendelet 1. melléklete 5. sora szerint.

|y, épitési engedélyezési eljarásban az illetékes szakhatóság a Koľmĺĺnyhivatal Kulturális
oľtikségvédelmi ItodźĄa, tekintettel aľra, hogy az épĺĺ|etműemlék.

Az építési engeđély irlánti kéľelmet a Józsefuarosi Polgĺáľmesteri Hivatal Építésügyi Iľodáján
kell benffitani, az engedé|yező hatóságľól a Koľmlínyhivatal d<int kijelĺilés alapjrín.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy aTźrsashźzkĺizgyÍĺlése mfuhozzájźru|ásźń
adta az emléktĺĺblák elhelyezéséhez.

Az onkoľmźnyzat hozzájaru|ására az előzőekben ismeľtetett építési engedé|yezési eljáĺás
lefolytatásríhoz szfü séges.

Kéľe m az a|á.ů.bi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.
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A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy hozzájaru|ását adja ahhoz, hogy a Szlovákajkú
Evangélikus Egyházközség megemlékezésül négy _ a gyĺilekezet megalakulásáľól, Kollár
Janos és Bachát Dániel lelkészekľől valamint lzstk. Lajos kántortanítóľól - kétnyelvú
emléktáblát helyezzen el a Budapest VIII. Rĺákóczi ift 57. szźlmű épület utcai homlokzatźn
2012. decemberben.

Felelős: Polgármester
Hatĺíľidő: 20|2. szeptember 20.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Főépítészi lroda

Bu;laŁest, 20 12. řEtembfl .
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