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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 

x 

Bizottság x 

véleményezi 

Bizottság 

Bizottság véleményezi 

és a Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és 
az előterjesztés megtárgyalását. 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

1. Szendrey Júlia a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Horánszky utca  13.  szám 
alatti társasházban élt halála napjáig, melyre tekintettel emléktábla elhelyezését javasoljuk a 
ház falán. 

Az emléktábla, 60*40*2  cm  méretű  Supreme Black  gránit anyagból készül. Az előzetesen 
bekért indikatív árajánlatok alapján az emléktábla elkészítésének költsége a szükséges 
járulékos költségekkel együtt (anyag, megmunkálás, vágás, fényezés, gravírozás, kihelyezés, 
rögzítés) nettó  115 000 Ft  + Áfa (bruttó  146.050 Ft). 
A  fentiek alapján, javaslom az emléktábla elhelyezését a Horánszky utca  13.  szám alatti 
társasház falán.  A  Szendrey Júlia emléktábla látványtervét a jelen előterjesztés  1.  melléklete, 
árajánlatát a jelen előterjesztés  2.  mellékletét képzi. 

2. A  Kisfaludy utca  28/a.  szám alatti társasház falán a  Baumgartner-díjas Bóka László 
Irodalom történész emléktábláj a volt elhelyezve. 

A  társasház jelezte, hogy a társasház homlokzatát felújították, a felújítás során a tábla 
ismeretlen helyre került, nem találták meg, így nem került vissza a homlokzatra.  A Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a táblát pótolni szeretné. 

Az emléktábla, mészkőből, szöveg homokfúvással és festéssel készülne. Az előzetesen bekért 
indikatív árajánlatok alapján az emléktábla elkészítésének költsége a szükséges járulékos 
költségekkel együtt (anyag, megmunkálás, vágás, fényezés, kihelyezés, rögzítés) nettó 
139.000 Ft  +Áfa (bruttó  176.530 Ft). 
A  fentiek alapján, javaslom az emléktábla pótlását a Kisfaludy utca  28/a  szám alatti társasház 
falán.  A  Bóka László emléktábla látványtervét a jelen előterjesztés  3.  melléklete, árajánlatát a 
jelen előterjesztés  4.  mellékletét képzi. 

3. A  "Szaxofonozó Farkas" köztéri vasbeton szobor a zenélő őserő egyfajta archaikus 
megfogalmazása.  A  főváros VIII. kerülete az ország roma társadalmának egyik központja. 
Számtalan tehetséges világhírűvé vált zenészt, köztük szaxofon művészeket, -például Ráduly 
Mihályt, Lakatos Antalt - adott ez a közösség. 
Erre tekintettel ajánlotta fel Wahorn András a szobor tervezője, és Sebes Márton az alkotás 
megvalósítója, finanszírozója a művet a kerületnek ajándékba, hogy annak egyik 
emblematikus terén a Józsefváros tulajdonában lévő Mátyás téren kerüljön felállításra. 
A  szobor négy és fél méter magas vasbeton alkotás egy szaxofonozó farkast ábrázol, mely egy 
hullámzó vízen úszó csónakon áll. Az örök változás hullámain egyensúlyozó művész 
archaikus szobra ez, és egyben a világot bejáró örök vándorlásban élő roma nép szimbóluma 
is.  A  szobor talapzatát képző hullámok egyúttal ülőhelyként is szolgálhatnak majd. 
A  szobor látványtervét a jelen előterjesztés  5.  melléklete, elhelyezésének helyét a jelen 
előterjesztés  6.  mellékletét képzi. 

II. A  beterjesztés indoka 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLOEMIX. törvény  42* 8.  pontja 
alapján köztéri szobor állítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 



A  Képviselő-testület jogosult dönteni a kerület területén elhelyezni kívánt műalkotások 
tekintetében. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Az előzetes számítások szerint a bekerülési költség a Szendrey Júlia emléktábla esetében 
nettó  115.000 Ft  + Áfa (bruttó  146.050 Ft),  a Bóka László emléktábla esetében  139.000 Ft  + 
Áfa (bruttó  176.530 Ft), A  „Szaxofonozó farkas"szobor elhelyezéséhez szükség van a 
OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői 
bírálatához, melyre vonatkozó árajánlat a jelen előterjesztés  7.  mellékletét képzi.  A  szakértői 
bírálatra 100.000Ft + Áfa (bruttó  127.000 Ft)  összegű pénzügyi fedezet szükséges, azaz 
mindösszesen  354.000  Ft+Áfa (bruttó  449.580 Ft),  melyre a szükséges pénzügyi fedezet a 
2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő 
Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítható. 

IV. Jogszabályi környezet 

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

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.) 
Korm. rendelet értelmében  2021.  június 15-ei hatállyal, a települési önkormányzat képviselő-
testülete illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. 

A  helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló  1991.  évi XX. tv.  109.§  alapján 
művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, 
Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat 
közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a 
kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. 
A  döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 
1.számú melléklet: Szendrey Júlia emléktábla látványterv 
2. számú melléklet: Szendrey Júlia emléktábla árajánlata 
3.számú melléklet: Bóka László emléktábla látványterve 
4. számú melléklet: Bóka László emléktábla árajánlata 
5.számú melléklet „Szaxofonozó farkas" szobor látványterve 
6. számú melléklet „Szaxofonozó farkas" szobor tervezett helye 
7.számú melléklet „Szaxofonozó farkas" szobor szakértői bírálati díjának árajánlata 
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I. Határozati javaslat 

Szendrey Júlia emléktábla elhelyezéséről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy 

1. Szendrey Júlia költőnőről a jelen előterjesztés  1.  számú mellékletét képző látványterv 
alapján emléktáblát elkészíttet és elhelyezi azt a  Budapest,  VIII. kerület Horánszky  u. 
13.  (HRSZ:  36615)  szám alatti lakóház homlokzatán. 

2. a Szendrey Júlia emléktábla elkészítésének és kihelyezésének kiadásaira a jelen 
előterjesztés  2.  számú mellékletét képző árajánlat figyelembevételével nettó  115.000 
Ft+Áfa (bruttó  146.050 Ft)  összeget biztosít az Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetéséről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Általános 
tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla pénzügyi 
fedezetének biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a 
2021.  évi költségvetési rendelet soron következő módosításában. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó 
szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az  1.  pont esetében:  2021.08.15. 

a 2.pont esetében az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. (11.25) 
ök. rendelet soron következő módosítása 

a  3.  pont esetében:  2021.07.15. 
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II. Határozati javaslat 

Bóka László emléktábla elhelyezéséről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy 

1. Bóka László író és irodalomtudósról a jelen előterjesztés  3.  számú mellékletét képző 
látványterv alapján emléktáblát készíttet és elhelyezi azt a  Budapest,  VIII. kerület 
Kisfaludy  u. 28/a.  lakóház homlokzatán. 

2. a Bóka László emléktábla elkészítésének és kihelyezésének kiadásaira a jelen 
előterjesztés  4.  számú mellékletét képző árajánlat figyelembevételével 139.000Ft +Áfa 
(bruttó  176.530 Ft)  összeget biztosít az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről 
szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla pénzügyi fedezetének 
biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a  2021.  évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításában. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó 
szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az 1.pont esetében:  2021.08.15. 
a 2. pont esetében az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. 
(11.25)  ök. rendelet soron következő módosítása 
a 3. pont esetében:  2021.07.15. 



Törvnységillenőrzés: Isetvár„, 

tér 12zsébet 
jegyző" 

III. Határozati javaslat 

a „Szaxofonozó farkas" köztéri szobor elhelyezése 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete testület úgy dönt, hogy 

1. a  Budapest  Főváros VIII. kerület Mátyás téren (Hrsz:  35149)  a jelen előterjesztés  5. 
számú mellékletét képző látványterv alapján, az előterjesztés  6.  melléklete szerint 
megvalósítási helyen a Wahorn András tervező és Sebes Márton a szobor 
megvalósítója által felajánlott „Szaxofonozó farkas" szobrát elhelyezi. 

2. a „Szaxofonozó farkas" köztéri szobor szakértői bírálatához a jelen előterjesztés  7. 
számú mellékletét képző árajánlat figyelembevételével 100.000Ft+Áfa, bruttó 
127.000 Ft  összeget biztosít, az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői bírálati díj pénzügyi fedezetének 
biztosításához az átcsoportosítást elvégezze, mely átvezetésre kerül a  2021.  évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításában. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a köztéri szobor elkészítésére és elhelyezésére 
vonatkozó ajándékozási szerződés megkötésére. 

4. Felhatalmazza a polgármestert a köztéri szobor szakértői bírálatához vonatkozó 
szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: az  1.  pont esetében:  2021.11.30. 
a 2.pont esetében az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. 

(11.25)  ök. rendelet soron következő módosítása 
a  3.  pont esetében:  2021.08. 15. 
a4.  pont esetében:  2021.07.15. 

A  döntések végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda, Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  június  22. 

Pike,  András dr. Erőss Gábor sk. Rádai Dániel sk. 
előterjesztő előterjesztő előterjesztő 
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SZENDREY JÚLIA 
(1828  -  1868) 

OE/1 111/1. , 1, U1, I' ‚„5 
MI Ill ,/ It, I Is 1111 I 1.1,1 Id 11 I OE/. 

I I V, OE OEOEOE/OE/ 1 I 111.1 •/1/OEOE/1 1,11.1,11, ',OE/OE' 

11, 1 ‘4.1 11%I.NI 13.11.1 SI II ''"I'. 

FsCa l ó. ut(i. ‚7. v \DEitsi - ‘Ii 

i11 1 01{1 /110,1 '114)11 \ 1)01{ 1111 514.1 

I P, 

SIII11,111% 

3071OEM ‚KIN 65k011,1,,.1/ 

2021 t 

Mellékletek: 

1. melléklet 

2. melléklet 

GRAVISTON 
Quality laser applications for design 

Kedves  Vass Andrea! 

2092  Budakeszi, Makkosi  út99. 
Tel: 30/430-9971 Fax: 23/453-148 

E-mail: graviston@graviston.hu 

Az Önök által elképzelt Szendrey Júlia emléktáblát az alábbi költségek mellett tudjuk 
kivitelezni: 

60x40x2 em méretu  fekete  Supreme Black  gránit  labia: 

• Csiszolva 
• Polírozva 
• Elfényezve 
• %oh  élekkel 
• Lergravirozott, fehérre festett grafiktival 
• Furatokkal szerelésre elökészítve 
• Diszrozettákkal felszerelve  Bp.  Horánszky utcában 
• koszorúkampók nélkül 

Összesen:  115 000 Ft  + Áfa 

A  munkát teljes biztonsággal két hét alatt elvégezzük. 

Remélem árajánlatunk megnyeri tetszését! 

2021-05-31 

Üdvözlettel: 

Móczár Gergely 
Graviston Kft. 
30/430-9971 
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„PESTEN LETT TOLDI  A  TESTVÉREM, 
ITT  HASALTAM  A  CSATATÉREN, 

SZÁRNYAMMAL E FÖLDET ÁTÉREM 
BÁRHOL JÁRSZ TIPORD ÁRNYAMAT." 

E HÁZBAN ÉLT ÉS DOLGOZOTT 

BÓKA LÁSZLÓ 
1910- 1964 

ÍRÓ ÉS IRODALOMTUDÓS 

ALLÍTTATTA.  BUDAPEST  FOVÁROS TANACS  1985. 

F1ELYREÁLLiTTATTA JOZSETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  2021 

(OE 

3. melléklet 

4. melléklet 

rirnléktáblálc 
erscze.f.c, 1__16c19c.ec‘sc-

 

Ärajánlat 

Bóka  Laszlo  emléktábla 
1082 Budapest.  Kisfaludy utca  28/a 

Ell 

Tisztelt  Vass Andrea, 

Az emléktábla elkészitésere vonatkozó megkeresését köszönettel vettük. és az árajánlatunkat 
az alábbiakban adjuk meg• 

Anyag 
Kanfanar mészkő 60x42x2cm 

Homokfúvás 
Szoveg homokfúvása és festése 

Rögzités 
Rejtett rögzités kialakitäsa 4db ponton 

Rozetta 
Rozetta  es  annak elhelyezése a táblán 4db 

Kiszállítás ős felhelyezés 
1082 Budapest  Kisfaludy utca  28/a 

Összesen Nt.139.000  Ft  azaz Bt.176.530  Ft 

Vállalási idő a megrendelés napjától szárnitva  2-3 het 

Az árajánlat  2021 Junius  26-ig érvényes 

5. 



Kapocs Ifjúsági Önsegítő 
Szolgálat Alapítvány 

Gallery 8 

Ke,ékpárboR 

Rer 

Mátyás tet 

mätyä s tér 
Mátyás tár 

Color 2000  Építőipari 
és Szolgáltató Kft 
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5. melléklet „Szaxofonozó farkas" látványterve 

6. melléklet „Szaxofonozó farkas" tervezett helye 

ee» 

Kicsi játszótér 

9 
Mátyás tér 9 

O 9 
WC (250,-  HUF) 

; Üveges  411 
?tező Kft  y 
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7.  melléklet 

OMSZI Nonprofit  Kíl. 
'im:  1089. Budapest Elm* u.1 kvekim: 1364 Budapest.  Pf.  83  telefon  (36-1)799-46.60 

e-mail: titkarsag(ir mien  hu 

Eloado: Varga Andras 
ügyiratszám: 23/2021. 
Iktatesztim K-37-2/2021 

Tárgy: Árajánlat 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Levelét köszönettel megkaptuk, amelyre a következő árajánlatot adjuk: 

Megrendelő:  Budapest  Főváros VIII. Kerület józsefváros önkormányzat 
Tárgy: Wahorn  Andras  művész  Altai  készített Szaxofottoza Farkas szobor koncepciós 
tervének szakértői bírálata és helyszíni szemle megrendezése, levezetése és szakvélemény 
készítése. 

Bírálati díj:  100 000 Ft  + áfa 

Amennyiben äraicifflatunisal elfogadja, kérjük a mellékelt Adatlapot kitöltve visszaküldeni a 
szakvelemenyeka oniszi.liti  e-mail  címre. 

Az Adatlap alapján elkészítjük  es  aláírásra megküldjük a Szerződést, mely a Megrendelő és az 

OMSZI Nonprofit Kft., mint Megbízott között jön létre. 

Kérjük a Szerződés aláírását követően  es  a zsűri időpontját megelőzően, legalább  1  hettel 
előbb postai úton az OMSZI Nonprofit Kft. részére megküldeni, hogy a bírálat előtt a 

Megbízott részéről is aláírásra kerülhessen. Az időben való beérkezés a bírálat 
lebonyolításának feltétele. 

A  Megrendelő a kitöltött Adatlap aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa 
aláírt Szerződés az OMSZI Nonprofit Kft-hez nem érkezik be határidőre, úgy abban az 
esetben a zsűri időpontját újból egyeztetni kell. 

A  fenti árajánlat a mai naptól számított  30  (harminc) naptári napon belül történő írásbeli 

megrendelés esetén érvényes. Ezen határidőn belül az írásbeli megrendelésnek meg kell 

érkeznie Az OMSZI Nonprofit Kfuhez. 

Budapest, 2021. 06. 18. 
üdvözlettel: 

Melléklet: Adatlap 
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Ma tiszlovics Tibor 

alkotóművészeti igazgató 
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