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Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi x
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag x 
velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag, valamint a Koltsegvetesi 
es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat
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L Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

2021. szeptember 22-en a Magyar Zsido Kulturalis Egyesulet 3 db botlatoko elhelyezeset 
kezdemenyezte a Jozsefvarosbol egykor elhurcolt holokauszt aldozatok emlekere, 
onkormanyzati tamogatassal.

A botlatokovek Gunter Demnig nemet szobrasz alkotasai; a nemzetiszocializmus aldozatai 
elott tisztelgo, jardaburkolatra rogzitett 10x10 centimeteres rez emlektablak, amelyeket az 
aldozatok egykori lakhelye elott helyeznek el a jardaba sullyesztve. Ezek a kovek a 
lakohelyek mindennapjaiban teszik lathatova es kezzelfoghatova a tortenelmet. Neviikhdz 
hi ven rd vid idore megallitjak es - a szemelyes tbrtenetek bemutatasaval - emlekezesre, 
elgondolkodasra kesztetik az arra jarokat, a veletlenul „belejuk botlokat”. A muveszi projekt 
reven egy folyamatosan novekvo, az egyes kovek halojabol osszeallo decentralis orias 
„emlekmu” jon letre. Magyarorszagon a mtivesz 2007. aprilis 27-en helyezte el az elso kovet, 
Budapesten, a Raday utca 5. szam elott, Jozsefvarosban eddig tobb mint 20 db botlatoko 
kerult elhelyezesre.

A mostani megkereses az alabbi tartalmu botlatokovek elhelyezesere vonatkozik:

1. Kaufmann Laszlo (1896-1944) emlekere Budapest VIII. ker. Nagyfuvaros u. 3/b. sz. 
haz elott:

ITT LAKOTT
KAUFMANN LASZLO

sz. 1896
DEPORTALTAK 

AUSCHWITZBAN 
MEGOLTEK 1944-BEN

2. Kaufmann Tibor (1901-1944) emlekere Budapest VIII. ker. Nagyfuvaros u. 3/b. sz. 
haz elott:

ITT LAKOTT
KAUFMANN TIBOR

sz. 1901
DEPORTALTAK 

AUSCHWITZBAN 
MEGOLTEK 1944. VII. 15-EN

3. Szekely Tihamerne (1886-1945) emlekere Budapest VIII. ker. Vay Adam u. 8. sz. 
haz elott.

ITT LAKOTT
SZEKELY TIHAMERNE

sz. 1886
DEPORTALTAK

RAVENSBRUCKBEN
MEGOLTEK 1945-BEN
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A Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo kozteriiletek vonatkozasaban jelen dontes 
tulajdonosi hozzajarulasnak is mindsul.
A konkret kivitelezesi munkak megkezdese elott a burkolatbontashoz az illetekes kozutkezelo 
hozzajarulasat is bekell majd szerezni.

II, A beterjesztes indoka
Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011 .evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. pontjaban 
foglaltak alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik kozterulet 
elnevezese, kozteri szobor, mualkotas allitasa.

A Kepviselo-testiilet jogosult donteni a keriilet teriileten elhelyezni kivant mualkotasok 
tekinteteben.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Kepviselo-testulet a muveszeti alkotasnak minosulo targyak, valamint 
a muveszeti alkotasnak nem minosulo vallasi, kulturalis, tortenelmi szimbolumok, 
emlektablak elhelyezesehez, illetve levetelehez hozzajarulasat adja.

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet vallalta a 
kovek elkeszftteteset es kihelyezeset.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. 
pontjaban foglaltak alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik a 
kozterulet elnevezese, kozteri szobor, mualkotas allitasa.
A katasztrdfavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol szolo 2011. 
evi CXXVIII. torveny egyes rendelkezeseinek eltero alkalmazasarol szolo 307/2021. (VI. 5.) 
Korm. rendelet ertelmeben 2021. junius 15-ei hatallyal, a telepulesi onkormanyzat kepviseld- 
testulete, illetve ezek bizottsaga feladat-es hataskdret maga gyakorolja.
Kerem az alabbi hatarozati javaslatok elfogadasat.

Melleklet: 1. sz. melleklet: A 3 db botlatoko fenykepe



Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros Kepviselo-testiiletenek 
..../2021. (X. 21.) szamu hatarozata

botlatokovek elhelyezesere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete testulet ugy dont, hogy

a Magyar Zsido Kulturalis Egyesulet kerelmere a keriilet teriileten az alabbi 
botlatokovek elhelyezeset engeddlyezi:
a) Kaufmann Laszlo emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
b) Kaufmann Tibor emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
c) Szekely Tihameme emlekere a Vay Adam utca 8. sz. haz elott.

Felelds: polgarmester

Hatarido: 2021.okt6ber21.

A dontesek vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2021. oktober 8.
dr. Eross Gabor 
eldterjeszto

Torvenyessegi ellenorzes:
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Mellekletek:

1. melleklet




