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Tisztelt Város gazdálkodási és Pénztigyi Bizottsá g!

-I. 
Ténvállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése

rmagánszemé|y 2016. augusztus 22. ĺapjáĺ.k<iĺenileĺhasznźiat iránti kérelmet
rlyújtottTElBudapest F{1város VIII. keľtllet Jlzsefuáľosi Onkoľmányzathoz. Kéľelme alapjźn
2016. szeptembet 17. napjátő|2016. szeptember 18. napjáig a Buđapest VIII. kertilet' Bródy
Sándor utcának a Puskin utca és a Szentkiľályí utca közötti járdaszakaszára., valamint a Corvin
kcizben nagynyomású vízfestés technikáva| az 1.956-os Forradalom és Szabadsághaľc emlékéľe
az aIźhbi feliratokat szerętné felviĺuri:

- t9s6-60-2016
- Most vagy soha!
- st1|izáIt,,15rukas'' ztsz|ó
- Aki magyat velĺ.ink tart!

A fent megjelölt helyszíneken 10-10 đarab feliľat kerĹil elhelyezéste a nagynyomású vízfestési
technikával. A feliratok mérete 400 x 220 mm betrĺméretben kerülnek a jaľdaburkolatra. A fel-
iratok gyakorlatil ag a járđaburkolat megÍisztitásával keľülnek ,,felfestéSre''.

Kére|męzo köaerulet-haszná|at iľanti kérelmet nyújtott be, azorlbarl az áIta|a folýatni kívant
tevékenység nem értelmezheto a Jőzsefuaľosi onkormányzat tulajdonában Iévó közteniIetek
hasznéiatáról és haszná|atźnak ľendjéről szóló 18l20I3. (|v.24.) ĺinkoľmányzati rende|et (a to-
vábbiakban: Rendelet) 4.$ (3) bekezđésében foglalt rendeltetésétől eltéľő célú közteľiilethaszná-
latnak.
A Rendelet 4.$ (3) bekezdése éľtelmében rendeltetésétől eltéľő célú a köĺerület hasznáLata,ha a
haszntiat a köztenilet vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszeľíí igénybevé-
te|étazeľendeletbenmegfoga|mazoĹtmóđonakađáIyozza.

Fentiek alapján közteľĹilet-haszná|ati hozzźtjáĺu|ás megađásiĺra nincs mőd, azonban tękintettel
arľa, hogy a megjelölt közteľÍiletek az onkormanyzat tulajdonában vannak, így szfüséges a tu-
l aj dono s onkorman y zat ho zzáj źrullźsa.

n. A beteľjesztés indoka
Az e|oterjesńés tźrgyában a dĺjntés meghozatala a TiszteltBizotÍság hatásköľe.

ilI. A dtintés cé|ja, pénzügyi hatása
A Budapest VIII. kerúlet, Bľódy Sándor utca az onkormanyzat tu|ajđonában van, ezért
sztiks éges az Oĺ:lkormfuly zat hozztj źrulása. ,I

Ü.l.ť/f



A döntésnek onkormányzatot éľintő pénzugyi hatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet
A Városgazđá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatáskciľe a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefüárosi onkoľmányzatKépviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatárő|
szőIő 3612014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének l.1.1 1. pontján alapul.

F enti ek a| apj tn kérem az a|thbi határ ozati j avas l at el fo g ad ás át.

Határozati javaslat

A Varosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dont, hogy tulajdonosi hozzájtralását adjas
tmagánszemé|yńszéie,hogyaĚuđápestVIII.kerĹilet,BródySándorutcánakaPuŕ
kin utca és a Szentkiľályi utca közötti jźrđaszakaszáĺa, valamint a Corvin közben (10-10 daľab)
nagynyomású vízfestés technikáva| az l956-os Forľadalom és Szabadságharc emlékére az alábbi
feliratokat hely ezze el:

- r9s6-60-2016
- Most vagy soha!
- stiLĺzźit,,1yukas'' zászlő
- Aki magyar velünk tart!

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2016. szeptember |2.

A döntés végrehaj tás át v égző szerv ezetí e gysé g : Gazdálkodási Ügyo sztály

A Iakosság széles ktlrét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmőđjára
nem indokolt hiľdetőtáblaÍl honlapon

Budapest, 2016. szeptember 07.
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Tisztelt Józsefvá rosi on kormá nyzat!

Tiszte|t Gazdá lkodási Ügyosztá ly !

A Magyar Művészeti Akadémia az 1956-os Forrada|om és Szabadságharc 60. évfordutójára
pályázatot írt ki a forradalom és annak eszmeisége népszerűsítésére, ilĺetve annak a
fiatalokkal vaIó megĺsmertetésére céljábó|. A pá|yázat során, sikerült támogatást kapnunk,
,,nagynyomású vízfestés,, elnevezésű projektünk megvalósításához, amihez szeretnénk az
tnök segítségét és engedé|yét megkapni'

Mi a nagynyomású vízfestés?

Gya korlati I a g n agynyom ású vízze|,,,fe| iratot,, mosu n k az aszfa ltba.

Ma je|en|eg Budapesten az utak és a járdák jelentős része aszfaltozva van. Ez az aszfalt réteg
a folyamatos napi haszná|at során piszkolódik, szennyeződik. Ezt a szennyeződés réteget
haszná|juk ki a projektben. Egy 10 mm Vastagságú vaslemezbe (a sú|y miatt szükséges ez a
vastagság) precízĺós, |ézeres technológiával kivágásra kertil a felvinni kívánt feĺirat. A lemez
két végére felhegesztődik a szállításhoz két emelőszár. Ezután a vaslemezt az aszfaltozott
útra, járdára fektetjük a megkívánt he|yen, rnajd nagynyomású vízzel a kivágott feliratnál
Iemossuk az aszfaltról a szennyeződést. Miután elkészültünk a felírattal, a vaslemezt
e|vesszük és a lemosott fe|ü|et megszáradása után |átszódni fog a megtisztított aszfalt a
felĺrattal.

Nagynyomású vízfestés előnyei :

Környezetbarát (csak tiszta vizet használunk, semmityen vegyszer), gyors, |átványos és ami
nagyon fontos: körü|belü| három-néev hónap múlva a kitisztított rés4 a napi használattó| úir
bepiszkolódik és a fe|irat eltűnik, semmilyen nyoma nem marad.

Az a|ábbi fe|iratok kerĹilnének fe|vite!re:

r 1956-60-20i.6
r Most vagy soha!
o stilizált,,lyukas,, zász]ő
o Aki magYar ve|ĺjnk tart!

Fe|iratok mérete:

40o X 220 mm a botĺíméret. Ez a maximá|is nagyság, a dátumos fclirat enné| kisebb.

A projekt keretében kiemelten kezeljük azokat a helyszíneket, ahol a forradalom
meghatározó eseményei történtek. Kérem, szíveskedjenek engedé|yezni, hogy a feliratokat
a rne||éklet helyekre fe|vlhessük:

- Bródy Sándor utca és kĺlrnyezete (1o db felirat)



A feliratokat szeretnénk legkésőbb szeptember közepén, még az ünnepi megem|ékezések
előtt fe|vinni. Sajnos pénzügyi lehetőségeink az MMA támogatása ellenére is meg|ehetősen
kor|átozottak, ezért kérem, szíveskedjenek térítésmenetesen megadni az engedélyt,
tekintettel a Forradalom és Szabadságharc 60. évfordu|ójára, va|amint a tevékenység
kcizszolgálati és társadalom formáló jellegére.

Segítő közremííködését a projekt megvalósításában előre is köszönöm!

Budapest, 2016-08-18

Tisztelettel:
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Nagynyomásri vízfestés - 1956

iľ Helyszín: BrÓdy S. utca (RádiÓ) és kcirnyezete

FeIiratok eIhe|yezése: járdán

Feliratok je|zése: kék csi|lag (minden csil|ag egy feliratot je|ez)
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Nagynyomásri vízfestés - 1.956
Séľtz optlkĺr Helyszín: Corvin kcjz és kcirnyezete
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Na gynyo mású vízfestés felvi n n i kívá nt fe| ĺrato k
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Na gynyomású vízfestés fe|vín n i kívá nt fe I iratok
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