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Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Blzottságvéleményezi X
Határozati jav aslat a bizottsáE szźmára:

A Városgazđálkodási és Pénzügý Bizottság / Humanszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés megfárgya|ásźi.

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testülete számára

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

I. Előzmények

A Magyar orökség díjat Farkas Balázs, Fekete Gyĺirgy és Makovecz Imre javas|atźra a
Magyarországért Alapítvłány kuratóriuma hozta |étre 1995.ben. A Magyar orökség díj
gonđozását 2003-tól aMagyar orokség és Európa Egyesület (1904 Budapest, T.űzo|tő u. 58.)
vette át.

A díj azon magyaľ intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységül'kel
hozzájáru|tak a magyar kultura, gazdastry, spoľt, fudomány, azaz a magyar tarsadalom
erkölcsi, szellemi felemeléséhez.Ezek együttesen alkotják amagyarság,,Lźtthatat|an Szellemi
Múzeumát''.
A Magyar orökség díj kittintetettjeinek kiválasztása az a|u|rőI épitkező demokrácia elvén és
gyakor|atźn alapszik: á||ampo|gáijogon mindenkinek módjában á|| dijrajavasolni az túta|a

érdemesnek tartott személyt, egyĹittest, intézméný' teljesítményt. A Magyar orökség-díj
Bírźiőbizottsźĺga kizźrő|ag az így beérkezett javas|atokból váIasztja ki a đíjazarldókat. A
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BiráIőbizottság tagjai évente 12 alkalommal ülnek {issze, maľcius, június, szeptember és
december hóban. Evente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulfurális
műsoľ keretében.

A Magyar orökség-díj erkölcsi elismerés. Nem jár pénzjutalomma| vagy egyéb anyagl
elismeréssel. A kittintetettek egy oklevelet kapnak és egy - a magyaľ Szent Koronát źtbtázo|ő
_ jelvéný, valamint bekerülnek azin. Aľanykönyvbe, melyet asziĺténMagyar orökség díjas
Magyaľ Nemzeti Múzeum őriz.

Eddig közel 500 díjazott kapott elismerést, közttik Antall József, Teleki Pál, Hamvas Béla,
Baľtók Béla, Kodály ZoItźn, Scheiber Sándor, Illyés Gyula, Keresztury Dezső, Nagy Lász|ó,
I|ĺ4źrai Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Szentgyörgý Albert, Neumann János, Teller
Ede, Kandó Kálmán' Ba|cző András, Egerszegi Krísztina, a labdarugó Aĺanycsapat, Hajós
Alfréd, Böjte Csaba, a Szźntaý Cigényzenekar, a Herendi Porcelán Manufaktura, a pécsi
Zso|nay Gyár, a grőf Széchéný Ferenc a|apította országos Széchený Könyvtłáľ és Magyar
Nemzeti Múzeum, az 1956-osYizilabda Bajnokcsapat, a Wekerle-telep, aMagyar Rádió, a
Pannonhalmi Főapátság, a Tihaný Főapátság, a Fuvészkert és dolgozói, Molnár Ferenc, a
Sĺírospataki Református Kollégium, az |956-os forradalom és szabadsághaľc. A szźzad|k díj
,,amagyat nép Szent Korona iriĺnti tisztelete'' volt.

il. A beterjesztés indoka - III. Tényállási adatok

A díjazottak között szerepel a Nagybányai, a Szentendrei és a Gödöllői Művésztelep is.
A Százados úti művésztelep Budapest első művésztelepeként épült, egyben Euľópa legrégibb
folyamatosan működő művésztelepe. Létesítését 1909-ben kezdeményezték, 1910-ben
hagýák jóvá, és 1911 novemberében mar beköltöztek az e|so lakók. A terveket Wossala
Sándor készítette. Tizenöt fiildszintes ház éĘilt huszonnyolc múteľemmel az akkori Budapest
peremén. Ma 37 múteremlak ás talá|hatő benne.
Az ítt élő művészek nem alkotnak szoľos művészeti csoportosulást, kĹilönböző felfogásban
készítik műveiket. A képzőművészet és iparmúvészet legktilönbözőbb területein alkotnak.
l997-beĺ megalapították a Sztľados tlti Művésztelep Egyesületet, mely rendszeresen
kiállításokon mutatja be az itt születő alkotásokat. A műfaji sokszínűségre jellemző, hogy
egymás mellett dolgoznak szobrászok, festők, fotómrÍvészek, restaurátorok, üvegművészek,
grafikusok.

Élt es dolgozott itt Bűza Bama, Kádár Béla, Kfüoný István, Kamotsay Istviín, Kisfaludy
Stľóbl Zsigmond, Makrisz Agamemnon. Ma itt alkot többek között Mihály Gáboľ, Szaný
Péter, Maľton Magda, Bohus Zoltźln, Bikácsi Daniella, Kurucz D' István. E,gész művész
,,dinasztina sztiźlk,, nőttek fel itt.

Az idei évben többször is megnýlt az egyébként zárt Múvésztelep kapuja az érdek|ődők előtt
a Nýtott Műtermek Délutránja rendezvénysorozat keretében, illetve a Jőzsefvárosi Galéria
kiállítóteľmében is megtekinthetőek voltak az itt késziilő alkotások egyéni és csopoľtos
kiállítás keretében. A legutóbbi kiállításon Szakács Imľe festőmuvész, a Régi Szentendrei
Művésztelep Egyesület elnöke, az Eurőpai Unió Művésztelepek Szövetségének alelnöke a
megnyitón kiemelte, hogy az utóbbi években felértékelődĺitt a mrĺvésztele.pek szeľepe:

,,Nagybánya, Gödöllő, Szentendľe művésztelepe młír megkapta a Magyar orökség díjat,
amire éľdemes aSzázados úti is. A szövetségaZoÍI is munkálkodik, hogy a miivésztelepeket a
világöröks ég részév é is nyilvánítsĺík.''

A jelölés módja: bĺíľki tehet javaslatot, függetlenü| az á|Iampolgarságtól, bárhonnarl az
összmagyarság területéről. A 2014. évben szeptembeľben és decemberben lesz még đíjźúadő,
amiľe lehet javasolni aľra érdemes személyeket, intézményeket.



Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A döntésben a Képviselő-testtilet kinýlvánítja azon szándékát, hogy a múvészeti életben
betöltött szerepe miatt a Százađos úti Művésztelepet és az ott alkotó múvészeket Magyar
orökség Díjra érdemęsnek tartja és arľa felterjeszti.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja aSzázados Últi Míivésztelep mĺĺvészetben betöltött szerepének elismęrése.

A döntés pénzügyr fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet

Magyarország helyi önkormĺányzatairól sző|ő 2071. évi CLxxXDĹ törvény (Mötv.) 23. $ (5)

bekezdés 13. pontja a|apján a keľületi önkormanyzat feladata ktilĺinösen: a helý ktjzművelődési
tevékenységtźnnogatźtsa, a kulturális örökség helý védelme. A Képviselőtestiilet döntését az
Mötv. 41. $ (3) bekezdése alapjěnhozzameg.

Fentieka|ap jźnkéremaza|ábbíhatźrozatí javaslatelfogadását.

II,q.rÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy felkéľi a polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar
orökség és Euľópa EgyesületnéI a Sztzađos úti Múvésztelep Magyar orökség Díjjal töľténő

elismerését.

Felelős: Polgánnester

Hatáńdő: 2014.augusńllsf7.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Váľosfejlesztési és FőépítésziIJgyosztáiy

Budapest, 2014. augusztus 18.

fr/\LM ,ť/L(lM
dr. Kocsis l{áúé 
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Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dľ. Sára Botond
alpolgáľmesteľ
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