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ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi

Embeľi Erőforrás Bizottság vé|eményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźLmźÍ a:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés megtár-
gya|ásźtt.

Tisztelt Képviselő.testület!

L Tényállás és a dtintés tarta|mínak ľészletes ismertetése

A II. világháboru délvidéki vérengzéseínek áIdozatai emlékéľe Makovecz Imľe építész
(1935-20|1) 2001-ben megfervezte az in.,,Délvidéki Magyar GolgotďŁt, melynek teľveit
(1. melléklet) az újvidéki magyat közösségnek ajánđékozta. Az emlékmiĺ egy csonka torony,
me|y az 1944l|945 évek foľdu|őján trtat|anul meggýlkolt közel negyvenezer ma1yar embeľ
lelkének égfe|é emelését szjmboIizálja. A templomtornyot iďéző emlékmii csonka, tetején a
kereszt láthatő. A torony egýk sarkával megnýlik az affajáľó felé úgy, hogy |átszódnak
benne a temetetlen halottakat szimbo|izźiő sírkeresztek is. Ez az emlékmű is, mint
Makovecz Imľe minden épülete, egy templom, mely összeköti az emlékmiivet megtekintő
személyeket azol<ka|, akiknek emlékére készül, lelki kapcsolatot teremtve a nemzedékek, az
élők és amźr eltávozottak közott.
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Először a 20l|. évben merült fel annak gondolata, hogy Budapesten is épüljĺin fel egy em-
léktorony, az Ú3vidéki míntájaĺa, tekintettel arľa is, hogy Budapesten nincsen központi em-
lékhelye a II. világháboru źidozatainak.

A Makovecz |mre á|ta| tewezett emlékmű parkosított, vagy paľkosítható környezetet igé-
nyel, olyan elmélyülésre alkalmas, viszonylag csendes helyet, ahol a megemlékezések méltó
módon lebonyolíthatók. Fontos a jó megkozelíthetőség is (tömegkĺizlekedési kapcsolat,
kiilönbuszok szźtmára parkolási lehetőség), ugyanalĺJ<or a forgalmas utak, csomópontok
közvetlen köľnyezete nem kívánatos zavaró hatásuk miatt. Az épített komyezetet, az
enilékĺlrĹi csetleges háttcrét szinléĺr alaposan meg kell vizsgálni, hogy együttes látványuk a
városképbe megfelelően illeszkedő lehessen.

Budapest Fővaros onkormanyzatatźlmogaŃa az emlékmű feláIlítását', megvizsgálta, hogy
mely helyszínek felelnének meg a füvárosban a fenti kritériumoknak' Első körben Duna-
parti helyszíneketvízsgá|tak, abból kiindulva, hogy amennýben Úividoken is készülhet egy
emlékmű, azt a budapestivel a Duna kötné szimbolikusaĺr össze.A Duna-parti teľületeket
fontolóra véve (délen Nagýéténýől kezđve, északon egészen Pünkcisdfiiľđőig,hozzávéve a
ráckevei Dunaág csepeli partját is), minden szempontból teljesen megfelelő helyszínt nem
ta|ältak, ezért a vizsgálatokat Dunától távolabbi tertiletekre is kiterjesztették.

Budapest Főváros onkormanyzata a,,Délvidéki Magyar Golgotď' emlékmű fe\źi|ítź.sára a

VIII. kerületi Ludovika teret javasolja. A Ludovika tér könnyen megközelíthető tömegköz-
lekedéssel és a frutakľól is, ugyanakkor ta|á|hatők rajta olyan, azĺJlloí úttól távolabb eső

zoldterületek, ahol már aközlekeđés zajanemzavarő; elmélyülésre, csendes megemlékezés-
re alkalmasak, valamint kulfurális és városrendezési szempontból is megfelelőek. (2. mellék-
1eĐ

A tervhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakoľlója, a Makovecz Közhasznú Alapítvány is
megfelelőnek tartja a javasolt he|yszint. Makovecz Pái, az Alapítvźny elnöke a ve1e tortént

előzetęs egyeztetésen a Ludovika teret megfontolásra alkalmas, lehetséges helyszínnek tar-

totta.

A Ludovika tér fóvźrosi tulajdonú, de a Józsefuĺáľos teľületén ta|áIhatő közteľület, ezért a
kerĹileti Képviselő-testÍ'iletnek és a Fővárosi Közgyrĺlésnek is döntenie szükséges az em|ék-

mű elhelyezéséről.

II. A beterjesztés indoka

Az onkormźnyzat Képviselő-testĺiletének döntése szfüséges emlékmtĺ a||itásthoz a kerület
kozi gazgatási terĹil etén.

III. A diĺntés célja' pénzůigyi hatása

A dontés cé|ja a Képviselő-testiilet hozzájárulźlsa a MakoveczImre tewezte emlékmú elhe-

|yezéséhez a VIII. kerület területén talá|hatő Ludovika téren.

Az emlékmű aMagyar Állam, a Fővaľosi onkormanyzat és civí| szęwezetek anyagi támo-
gatásźxa| valósul meg, ĺinkormányzati fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Kęviselő-testtilet döntése Magyaroľszág helý önkormanyzatako| szo|ő 20|l. évi CLX)C(DĹ
torvény 41. $ (3) bekezdésár, vďamint a helyi önkormanyzatok és szerveik, a köztĺársasági meg-

bizottak, valamint eryes centrális alaľendeltségű szervek feladat- és hatasköreiľől szóló 1991. évi
)oĹ törvény 109. $ (1) bekezdésen alapul.
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Ké rj ü k az alá},bi határ ozati j avaslat elfo ga d á s át.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy diint, hory

l. tłímogatja, hogy a MakoveczImre tervezte,,Délvidéki Magyaľ Golgota'' címiĺ emlék.
miĺ a Budapest VIII. kerület, Ludovika téren keľiiljön elhelyezésre.

Felelős : polgiánľrester

Hat"áridő: 2076. december 1.

2. fe|kén a polgármesteľt, hogy trájékoztassa a Főpolgĺĺľmestert az |. pont szerinti döntés.
ľől.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 2016. decembęr 1.

A döntés végľehaj tá sáú v égző szeru ezeti erység: Városépítészetĺ Iľoda.

Budapest, 2016. november 29.

Sántha Péterné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :
Danada.Rimán Edina

jegző
nevében és megbízásából
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2. me||éklet

He|yszínrajz

az emlékmű javaso|t helye
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