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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Pétemé alpolgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013 . auguszfu s 29. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjrának megvalósításához szükséges döntések
meshozataIźLra

A napirenďet ĺyíIt]záľt ülésen kell tĺĺrgyalni, a döntés elfogadźsźlhoz egyszeríĺ/1qjg5s[!9Lt
szav azattöbb s ég szüks éges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság v éIemény ezi

Hatźrozati jav as|at a bizottsäg, sztffiár a:

Buda pest Józsefvá ľosi Onkoľmá nyzat
iselő.testůilete számáľa

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

L Előzmény

A Képviselő-testtilet a |64l20I3.(V.08.) szźmu.hatérozatában döntött arról, hogy tźrnogatja a
Baľoss utca menti (35798) hrsz közteľület ,,Muzsikus Ciganyok Parkja'' névre töľténő
elnevezését, valamint ott egy emlékmű létesítését. Utóbbival kapcsolatosan a Képviselő-
testtilęt felkérte a Polgármestert, hogy a pénzbe|i támogatás mértékéről egyeztessen a
Főváro si onkormán yzatta|.
A Budapest Galéria meghívásos képzőmiivészeti ptiyźnatot írt ki aZ emlékmii
megtervezésére, melynek eredményeként Illyés Antal szobrászmíivész tervének
megvalósítását javasolta. A 810/2013.(V.29.) szźrrú határozatában a Fővaľosi Közgýlés
tźlmogatta ,,az IILyés Antal szobrászművész źlta| tervezett Muzsikus cigányok emlékhely c.
alkotás létrehozását 15.004,0 e Ft összköltséggel, mely a VIII. kerületben újonnan elnevezett
Muzsikus cigányok parkjában (hľsz. 35798) kertil felállításra.,' Az a|kotőva| apźiyázatot kiíró
szerui5dést kötött a miialkotás megvalósitására.

^ 
20|3. július |7 -én a Képviselő-testtilet részéte már bemutatott terv a|apjźn a téren átlósan

futó köZlekedő utak metszéspontjáĺá| a gyepfelületeken helyeznének el négy darab 240 crrl
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magas' 50 cm élhosszuságú, egyenlőszáru háromszogalapű süttői mészkő sztéIét. A 60x40cm
méretű domborműveket az utak felől közvetlenii|Iáthatő oldalakra, 150 és 230 cm közötti
magasságbahe|yezi.
Először 8 múvész portľéja kerülne fel az oszlopokra, a velük kapcsolatos feliľat a mészkőbe
lenne vésve. Azenészek: Járőka Sándor, ifi. Jríróka Sándor, Bobe Gáspźr Em{ Beľki LźszIő,
Pertis Jenő, Lakatos Sándor, Kozák Gábor Józset Cziffľa Gyĺiľgy.

A Fővárosi onkoľmányzatta| a több alkalommal töľtént egyeztetés a\apjan a Képviselő-
testtilet a295|20I3.(VII.17.) szźtmíhatźtrozatának|-4. pontjában aza|ábbiak szerint döntött:

,,A Képviselő-testiilet úgł dĺ;nt, hogy
l. tulajdonosi hozzájárulásót adja az Illyés Antal szobrászművész óltal tervezett

Muzsikus Cigónyok emlékhely c. alkotás feldllításához a Muzsikus Cigźnyok Paľkjában, a
Bąross utca menti (35798) hrsz telken.
2. a határozat ]. pontja szerinti emlékhely kialakításához 3.000,0 e Ft-ot biztosít a

Főv ár o s i onkormányzat r é s z ér e.
j. felkéri a polgármestert a hatórozat 2. pontja alapján kłtendő pénzeszköz átadásról

szóló szerződés aláírására.
4. a határozat ]. pontja szerinti emlékhely kornyezetének felújítósára 3.000,0 e Ft-ot

b izt o s ít a Józ s efi ár o s i Vár o siizemelt e té s i Szol gól at r é s zér e.,'

il. A beteľjesztés indokolása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a2013. július 17-i dontést követően, a
megvalósításľa vonatkoző egyeztetésen a Fővarosi onkoľmanyzat képviseloi je|ezték, hogy
tekintettel a tervezett 2013. szeptembeń átadźsi hatáľiđőre, valamint a pénzátadással
kapcsolatos hosszú tigymenetre és a Fővárosi Közgýlés ülésezési gyakorlatára, a részükre
źItadÍIi kívánt 3.000,0 e Ft osszeget és a gesztust nagyon köszönik, de mégis azt javaso|ják,

hogy a Józsefuarosi onkormányzatmás formában jĺáruljon hozzá az emlékÍrelykíalakitásźthoz.
Ezen kéľésre való tekintettel a Fővárosi onkoľmanyzatnak az osszeg áfuta|źsa nem töľtént
meg. Mindezekľe tekintettel a szükséges a korábbi döntés feltilvizsgálata és a módosításról
való döntéshozatal.

ilI. Tényállás

A Muzsikus Ciganyok Parkja (35798 hľsz, összesen 2182,1 m2) jelenlegi állapotában sem
esztétikailag' sem funkcionálisan nem alkalmas egy emlékhely méltó színhelyéiil. Mindezek
a|apjźlĺ a Vaľosfejlesztési és Főépítészi UgyosztáIy e|készítette a Muzsikus Cigányok
ľarkjának tźĄépítészí tanulmánýervét a Józsefuárosi Keľületi Építési Szabźůyzatről szóló
6612007. (XII.21.) ĺinkormĺányzati rende|et előirźlsainak megfelelően. Ezerl koncęcióteľv
a|apjźnméltó környezetet lehet létrehozní aműalkotás részere (1. sz. melléklet).

A Park felújítását két ütemben cé|szerumegvalósítani:

I. ütem: a szükséges bontási, előkészítési, fakivágási munkák elvégzése, va|amint az
emlékhely körüli burkolat elkészítése

II. ütem: kozvi|ágsttĺs kiépítése, gyep felülvetése, ismertető tábla kiľakása, padok
elhelyezése, új gyalogos út kialakítása

A 20|3. július 17-i döntés meghozatalakor a szándék még csak az vo|t, hogy az a szté|ék
felállítása és kdrülötttik a park közvetlen burkolása (kb. 20m') töľténjen meg. Ezen döntést
követő egyeztetések a|apjźn ugyanakkor legfontosabb szempont lett a sztélék és koľülotttik a
teljes buľkolt felület (334 m,) egýdejri kialakítása, ezzeI ptłrhazamosan a kömyezet
rendbehozat a|a a 2. sz. melléklet szerinti munkfü elvégzésével.



Az I. ütem megvalósítására vonatkozó terveket a 3. melléklet tartalmazza. A munkálatok
elvégzésére vonatkozőan e|őzetesen indikatív áraján|atokat kért azlJgyosztály, mely szerint
bruttó 9.604,0 eFt, az az osszeg, amely tarta|mazza a szükséges méľtélaĺ bontásí (fakivágás és
pótlás, a megmaradó fak ka|odtlzźsa az építkezés idejére, cserjeirtás, burkolatbontás, alacsony
kerítés bontása, kuka áthelyezés, akna megsztintetés, hirđetőtábla bontása) és építési munkák
(új burkolat építése 334 m"-en, süllyesztett keľti betonszegéIy elkészítése, alacsony kerítés
építése, leendő kozvi|ágitźlshoz védőcső lefektetése, faveremrács elhelyezése) költségeit is.

Tekintettel aÍ.ra) hogy a Józsefuárosi Viĺrosüzemeltetési Szolgálat (JVSZ) feladata a
kĺjzterületek, közterek karbaĺtartása, valamint arra, hogy a 295120|3. (uI.17.) számtl
döntéssel már a terĹilet tísztíttstra, előkészítésére a Képviselő-testtilet már biztosított
fedezetet, ezért javasolt, hogy az|. lditem szerinti feladatok elvégzése is a feladata legyen.

Mindezek aIapjźn további 3.604,0 eFt-ot sztikséges biztosítani a tér kialakítására, a JVSZ-nek
korábban tładott 3.000,0 eFt-on felül, továbbá a Fővárosi onkoľmźnyzatnak jóváhagyott
3.000,0 eFt támogatás előirtnyzat összegét át kell csoportosítani a JVSZ részére.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése

Magyarországhe|ý önkormĺínyzataiľól sző|ő 2011. évi CLXXxx. tĺirvény (MötV.) 23. $ (5)
bekezdés 13. pontja szerint a kerületi önkoľmányzat feladata különösen a helý
közművelődési tevékenység tiímogatása, a kulturális örökség helyi védelme helý támogatása,
a 23. $ (5) bekezdés 1. pontja szerint pedig a helyi közutak, köaerek és parkok kezelése,
fejlesztése. A Képviselő-testtilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 1' pontján és 13. pontján,
a 41. $ (3) bekezdésén, a kĺiltségvetés módosítása az Alaptörvény 32. ci|<k (2) bekezdése és a
32. cíI<k (1) bekezdés f) pontján alapul.

v. Döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A 295/2013. (VII.17.) szrímú képviselő-testtileti hatźrozat 2. pontjának visszavonásával
egýdejűleg a JYSZ részere további 6.604,0 eFt kerĹil átađásra, a Baross utca menti (35798
hľsz) közterüle1 ,,Muzsikus Cigányok Parkjď, teľületén a szté|ék és körĹilötttik a teljes burkolt
felület (334rŕ) kialakítása, valamint a komyezet rendbehozata|a (a szĹikséges méľtékű
fakivágás, a járdalapok felújítása, a burkolatszegély) érdekében az e|őterjesztés melléklete
szerinti módon.

vI. A diintés célja' pénzůigyi hatása

Józsefuarosban nagyszámú cigány kisebbség é1, akiknek a muzsikus cigányok a példaképei,
az e|készalt műalkotás méltó módon állít majd emléket a víIághíru ma1yat muzsikus
ciganyoknak, valamint felállításra kerülő emlékmű környezete is megújulhat. Az
onkormányzat kiadása a 295/2013. (VII.17.) sztmĺű képviselő-testtileti hatźrozatban
foglaltakhoz képest további egyszeri 3.604,0 eFt összeggel emelkedik, ennek feđezetéül a
múkodési általáno s taľtalékot j avaslom megj elölni.

A műalkotás fenntaľtására nem kell fedezetet biztosítani, mert az aFővźrosi onkormtnyzat
tulajdonában marad, a tér fenntartástlt pedig továbbľa is a Józsefuĺĺľosi Váľosüzemeltetési
Szolgá|at |atja ol, ezért az további többletköltséget nem igényel. A Fővárosi
onkormanyzatnak jóváhagyott 3.000,0 eFt támogatás e|őirányzat összegét źú kell
csoportosítaní a JYSZ-nek. Továbbá a JYSZ 3.604,0 eFt-al töľténő kiegészítés fedezetétil a
mfüödési általanos tartalékot javaslom megjelölni. A park karbantartása tartós mfüödési
kötelezettséget jelent a következő évek költségvetésének terhére.

Kérjükazalźtbbihatźlrozati javaslatelfogadását.



Határozztĺ javaslat

A Képvĺselő-testĺĺlet rĺgy diinto hogy

1. elfogadja a Muzsikus Cigányok Parkjanak az előteqesztés 1. szám'í mellékletét kĘezł5
módon történő kialakításával.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'3. augusztus 29.

2. a295/2013. (VII.17.) szźmÍlképviselő-testtileti határozat2. és.3. pontját visszavonja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. auguszfus 29.

3. a 295/2013. (VII.17.) szźmí képviselo-testtileti hatźtrozat 4. poĺtjábaĺ a JYSZ részére
biztosított 3.000,0 eFt-ot 6.604,0 eFt-tal kiegészíti a Paľkban megvalósítandó emlékhely
kĺirnyezetének kialakításának első ütemére az e|őterjesztés 3. számt mellékletében
foglaltak szerint, így összesen bruttó 9,604.0 eFt-ot biztosít a Józsefuárosi
Vaľosüzęmeltetési Szolgálat részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. auguszfus 29.

4. a f95l2013. (VII.|1.) számí képviselő-testtileti hatźrozat 5. pontját a kdvetkezőkľe
módosítja:

a) ahatározat I. pontjában foglaltak miatt a az onkormźnyzat kiadás 11105 cím egyéb
fe|halmozźtsi kiadáson beliil a felhalmozási cé|ú támogatás á||alnhźńartáson belülre
e|őirányzatttrő| - önként vá||a|t feladat, Muzsikus Ciganyok emlékhely c. alkotás
felállítása - 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít akiadás 11108-02 cím működési finanszirozási
kiadásokon beli| az iránýtőszervi tĺámogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként
vá|Ialt feladat - e|óirtĺnyzatfua.

b) az onkormányzatkiadźts 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon beliil az
általános taľtalék - kötelező feladat _ előirányzatźrő|' 3.604,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím finanszírozási mfüödési kiadáson beltil az irźnýtőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása _ önként vźi|a|t feladat - e|őirányzatára.

c) a Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím - önként vźiIalt feladat _
frnanszirozási mfüödési bevételen beli.il az irźnýtőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlźn tĺlrténő jőváirźĺs előirányzatát és a kiadás dologi e|oirźnyzatétt
6.604,0 e Ft-tal megemeli Muzsikus Cigányok emlékhelye c. alkotás környezetének
kialakítása I. üteme címén.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kĺivetkező módosításanál a
határ o zatb arl fo gl altak at vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
ľJ:atándő: a), b), c) pontok esetében 2013. auguszfus 29.

d) pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása



A diintés végrehajtását végző
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2013. augusztus 29.
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szervezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi

polgármesteľ
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2' számű me|lék|et

MUNKATATOK
TÉTEL MEGNEVEZESE MENNYISEG MERTEKEGYSEG

]urkoIat bontása 60 m

Mesmaradó fák ka|ódázása az építkezés ideiére 11 db
"lirdetőtábla bontása 1 db
Ą|acsonv kerítés bontása 37 fm
:akiváeás (10 cm) 8,C db
(uka átheIvezése 3,C db

rkna messzüntetése 1,C db
]okorcsoport írtása 10.c m2

*a burkoIatot kb.Z%-os lejtéssel, a meglévő burko|at raszterszerkezetéhez
illeszkedően, azt folytatva 40*40-es lapokból ketl megépíteni.
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MEGLÉVl FA

KALoDÁZANDl FA (ÉPĺTKEzÉs tDEJÉRE)

GYEPFELÜLET

l,'|EGLÉVl BEToN BURKoLAT (4ox4o cm)

TERVEZETT ÚJ BURKoLAT

szoBoR

KtzMÚ AKNAFEDLAP

TERVEZETT KANDELLABER

KÖa/|LÁGlTÁSI K^NDELLÁBER

TERVEzÉsl TERÜLET HATÁRA

-

AteN nem geodéziai ÍdméIés a|ap'án kévitlt, ezérl
Iarlatmazhat ponläťanságoka|.
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