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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Képviselő-testület 

Az SZMSZ szerint véleményezi: - 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Szenes  Andrea,  Szenes Iván lánya az I. sz. mellékletben található kérelemmel fordult az 
Önkormányzat felé, mely szerint az édesapjával kapcsolatos  2.  sz. melléklet szerinti információs 
emléktáblákat április 25.-én, a művész születésnapján szeretné,  ha  az Önkormányzat elhelyezné a 
Szenes  Ivan  tér 3.sz. mellékletben megjelölt pontjain.  A  táblák elkészítését a kérelmező finanszírozza. 

Azonban a tábla szövegezésében található helyesírási hibák miatt javasoljuk annak javítását a  2.  sz. 
mellékletben megfogalmazott szerinti tartalomra. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területén elhelyezni tervezett, illetve levenni kívánt 
műalkotások tekintetében. 



III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Képviselő-testület a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a 
művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblák 
elhelyezéséhez, illetve levételéhez hozzájárulását adja. 
Az Önkaimányzat nem nyújt anyagi támogatást az emléktáblák elhelyezéséhez, a döntés pénzügyi 
fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXLX. törvény  42.  §  8.  pontja szerint a 
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás 
állítása. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/202  L (I. 
29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek: 

I. sz. melléklet: Emléktábla elhelyezési kérelem 

2. sz. melléklet: Emléktábla terve 

3.sz. melléklet: Emléktábla helye - térkép 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (III ) számú határozata 

Emléktábla elhelyezéséről 

A  képviselő-testület 

1. hozzájárulását adja, hogy a Szenes Iván téren elhelyezésre kerüljenek az előterjesztés 
2.  sz. mellékletében szereplő információs táblák; 

2. javasolja, hogy a táblák az előterjesztés  2.  sz. mellékletében szereplő szöveg szerint 
javított tartalommal kerüljenek elhelyezésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.04.25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Budapest, 2021.04.13. 

Pikó András sk. dr. Erőss Gábor sk. Rádai Dániel sk. 
előterjesztő előterjesztő előterjesztő 
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Józsefvárosi Önkormányzat 

Czukkemé Pintér Erzsébet Éva jegyző asszony részére 

tárgy: Szenes Iván téri infotábla kihelyezés 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

2020  szeptember  13.-kán az óriási sikerü  8000  fő részvételével megrendezett  10.  jubileumi 
Szenes Iván Emlékncerten Dr Eröss Gábor alpolgármester úr bemutatta a Szenes Iván ki 
helyezendő infotábláltat és bejelentette őket nagy tapsvihar közepette nagy megtiszteltetésünkre 
gyönyörű beszéd keretében. 

A  jubileumi emlékév keretében született emléktáblákat szeretnénk  ha  Szenes Iván születésnapján 
április  25.-  ken helyezné ki az Önkormányzat, ehhez kérjük jegyző asszony megtisztelő 
hozzájárulását. 

Mellékelem az emléktáblát  es  a helyeket a téren. 

üdvözlettel, 

Dr Szenes  Andrea 
Szenes Müvészeti Kft, 

171.". 
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Milyen típust műalkotást kívánnak 
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Kapcsolattartó telefonszáma: 

 

e-mail  címe: 

 

Levelezési címe: ,s2_un e s  1 u din --b-%'-- -5 
Megvalositäs teljes költsége  (Ft): 

 

A  kért önkormányzati támogatás 
összege: 

 

jadvDátum  •  2-  Q.21v 01 
PH 

<-1 
1 /4 

Icégszerül aláírés 

Ozeries Művészeti 
1089 Budapest  Szenes hrän  let .1 

Adószám:  16457299-2-42 
0Z: 1110010410457299-01000003 
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A  fiatal Szenes Iván itt a téren 
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A  SZENES IVÁN TÉR 

TÖRTÉNETE 

2000 stager, 200  színdarab, tucatnyi film és számos 
sikeres televíziós műsor fűződik a nevéhez,  de ö 
arra a leghüszlab, hogy generációkat hoznak 
össze a dalai. igy van ez ma is, a Szenes  Ivan 
Emlékkoncertekre tízezrek zarándokolnak ide 

only. 

Szenes Iván azt mondta magáról, hogy  ö 
egy  a  tíz millió itt élű közül egy kicsit  Mid) 
verselési készséggel és zenei érzékkel 
ellátva. Ennyire egynek érezte magát 
mindenki  el,  ennél nagyobb öröm 
számára csak az  volt,  hogy közönsége 
ugvanennvire azonosult vele,  his? 
Magvárorsz,ig népe  leite Őt sok 
évtizeden heresznil Magyarország 
legjátszottabb szerzojéré. 
Ezen  a  kultúrtörténeti téren született  a  legtöbb magyar  stager.  Nem csak 

Szenes  ban  élt és alkotott itt egész életében hanem édesapja Szenes 
Andor  is  akihez  Ido  jartak komponálni l.ehár Ferenc és Kálmán Imre. 

Mindenkinek van egy alma, Nem csak a húszéveseké a világ, Kicsit 
szomorkás a hangulatom mama, Kicsi gyere velem rózsát szedni, 
Hosszú az a nap, Szeretni bolondu kisig,  Mon  dd m iér t szeretsz te  mast?, 
Kislány a zongoránál,  Hipp  hopp  jön Vuk, Próbálj meg lazítani,  Engem 
nem lehet elfelejteni,  tiny  szeretnem meghähilni,hogy csak néhányat 
említsünk. S mi megcsodálkozunk, ezt is meg azt is Szenes  twin  írta. 

A  bánat, a magány és az egyhangúság ellen mindíg számíthatunk 
Szenes Ivánra és dalseregére. 



Szent istván teri 
emIekkoncert 
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A  SZENES IVÁN TÉR 

TÖRTÉNETE 

2000  sláger,  200  színdarab, tucatnyi film és számos 
sikeres televíziós műsor fűződik  d  nevéhez,  de 0 
arra a legbüszkébb,  hog}  generációkat hoznak 
össze a dalai. Igy van ez ma is, a Szenes Iván 
Emlékkoncertekre tízezrek zarándokolnak ide 
évente. 

Szenes  Ivan  azt mondta magáról, hogy 
egy a tíz millió itt élő közül egy kicsit több 
verselési készséggel és zenei érzékkel 
ellátva. Ennyire egynek érezte magát 
mindenkivel, ennél nagyobb öröm 
számára csak az volt, hogy közönsége . 
ugyanennyire azonosult vele, hisz 
Magyarország  new'  tette öt sok 
évtizeden keresztül Magyarország 
legjátszottabb szerző jévé. 
Ezen a kultúrtörténeti téren született a legtöbb magyar  stager.  Nem csak 
Szenes Iván élt és alkotott itt egész életében hanem édesapja Szenes 
Andor is akihez Ide jártak komponálni Lehár Ferenc és Kálmán  Imre. 

Mindenkinek van egy alma, Nem csak a húszéveseké a világ, Kicsit 
szomorkás a hangulatom máma, Kicsi gyere velem rózsát szedni, 
Hosszú az a nap, Szeretni bolondulásig, Mondd miért szeretsz te mást?, 
Kislánya zongoránál,  Hipp  hopp jön Vuk, Próbálj meg lazítani, Engem 
nem lehet elfelejteni, Úgy szeretném meghálálni,hogy csak néhányat 
említsünk. S mi meg csodálkozunk, ezt is meg azt is Szenes Iván írta. 

A  bánat, a magány és az egyhangúság ellen mindig számíthatunk 
Szenes Ivánra és dalseregére. 
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Szent István téri 
emlékkoncert 
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