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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete szamara

Eldterjesztd: Konczol David es Hermann Gyorgy kepviselo

A kepviselo-testtileti tiles idopontja: 2021. december 16. sz. napirend
Targy: Javaslat a „Szaxofonozd farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo 457/2021. 
(VI. 30.) szamu hatarozat visszavonasara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges.

ELOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: POLGARMESTERIKABINET -

KESZITETTE: POLGARMESTERI KABINET

PENZOGYI FEDEZETET IGENYEL/NEM 1GENYEL. IGAZOLAS: A—-

Jogikontroll:

Beterjesztesrealkalmas: / . ■
DR. VoRpS^LVIA

Aljegyzo

Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi x
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati iavaslat:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a Kepviseld- 
testtiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

2021. junius 30. napjan a kepviselo-testiilet a 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozataban dontott 
a „Szaxofonozd Farkas” kozteri vasbeton szobor elhelyezeserol.
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Kepviseldi inditvanyt terjesztiink a kepviselo-testiilet ele, melyben Konczol David es 
Hermann Gyorgy kepviselok kezdemenyezziik a kepviselo-testiilet altal 2021. junius 30. 
napjan hozott a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor elhelyezeserol szolo, jelen eloterjesztes 
mellekletekent csatolt 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozat visszavonasat az alabbi indokok 
alapjan.

A „szaxofonozo farkas” szobor ugyeben hozott tamogato kepviselo-testuleti dontes mogott 
kettos megfontolas allt: tamogatta a kozteri szobor felallitasat, mert egy jelentos avantgard 
muvesz esztetikailag ertekes alkotasarol van szo, es mert a szobor felallitasat indokolo 
iizenettel - mely szerint ezzel a keriilet roma zeneszei elott tisztelegne a muvesz - azonosult a 
kepviseld testulet. A tamogato dontes utan roma muveszek tiltakoztak, szova teve az alkoto 
korabbi, romakat serto kijelenteseit, valamint felvetve a ciganysag kozteri reprezentacidjaval 
kapcsolatos elvi problemakat. Ezt kovetoen az alkotonak, Wahom Andrasnak egy masik 
iigyben kifejtett, komoly felhaborodast kivaltd allaspontja is uj megvilagitasba helyzete a 
Matyas terre tervezett szoborrdl hozott dontest.

A muvesz kozeleti megnyilvanulasaitol nem tudnak eltekinteni, muvei fuggetlenedni - 
kiilonosen ilyen elozmenyek utan. A kepviselo-testiilet szeretne elhatarolddni, szandekainktol 
fuggetlenul sem kivanja azt a latszatot kelteni, hogy azonosul a muvesz vitatott 
kijelenteseivel. A politika igazsaga, miszerint nem eleg tisztessegesnek, befogaddnak, 
antirasszistanak, szexualis eroszak ellenesnek lenni, annak is kell latszani - mert a politika 
vilagaban a latszat is valosagos eszkoz, mellyel iizen es mintat ad a tarsadalomnak. Ezert 
javasoljuk a dontes visszavonasat.

A 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozat felhatalmazta a polgarmestert a kozteri szobor 
elkeszitesere es elhelyezesere vonatkozo ajandekozasi szerzodes valamint a szakertoi 
biralatahoz vonatkozo szerzodes megkotesere.

A ket szerzodes a szobortanulmany el nem kesziilte miatt meg nem kottetett meg. Tovabbi 
intezkedest nem igenyel.

II. A beterjesztes indoka
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. pontja 
alapjan kozteri szobor allitasa a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A kepviseldi dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. pontja 
alapjan a kozteriilet elnevezese, kozteri szobor, miialkotas allitasa a kepviselo-testiilet 
hataskorebol nem ruhazhato at. Az Motv. 47. § (2) bekezdese, valamint az 50. § alapjan a 
dontes meghozatalahoz egyszerii tobbseg sziikseges.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
Melleklet: 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozat



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
..... /2021. (............ .) szamu hatarozata

a kepviselo-testiilet 457/2021.(VL 30.) szamu hatarozatanak visszavonasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testulete ugy dont, hogy a kepviselo-testulet 
altal 2021. junius 30. napjan hozott a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor elhelyezeserol 
szolo 457/2021. (VI. 30.) szamu hatarozatat visszavonja.

Felelds: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2021. december 8.

eloterjeszto
Henriaiui-pydrgy

eloterjeszto
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457/2021.(Vl. 30.)

457/2021.(VI. 30.) sz. KT hatarozat

a „Szaxofonozd farkas” kozteri szobor elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testulet ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. kerulet Matyas teren (Hrsz: 35149) a jelen eloterjesztes 5. 
szamu mellekletet kepzo latvanyterv alapjan, az eloterjesztes 6. melleklete szerint 
megvalositasi helyen a Wahom Andras tervezo es Sebes Marton a szobor megvalositoja altal 
felajanlott „Szaxofonoz6 farkas” szobrat elhelyezi.

2. a „Szaxofonoz6 farkas” kozteri szobor szakertoi biralatahoz a jelen eloteijesztes 7. 
szamu mellekletet kepzo arajanlat figyelembevetelevel lOO.OOOFt+Afa, brutto 127.000 Ft 
osszeget biztosit, az Onkormanyzat 2021. evi koltsegveteserol szolo 5/2021. (11.25.) ok. 
rendelet 9. mellekleteben szereplo Altalanos tartalek terhere. Felhatalmazza a polgarmestert, 
hogy a szakertoi bfralati dij penzugyi fedezetenek biztositasahoz az atcsoportosftast 
elvegezze, mely atvezetesre kerul a 2021. evi koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo 
modositasaban.

3. Felhatalmazza a polgarmestert a kozteri szobor elkeszitesere es elhelyezesere 
vonatkozo ajandekozasi szerzodes megkotesere.

4. Felhatalmazza a polgarmestert a kozteri szobor szakertoi biralatahoz vonatkozo 
szerzodes megkotesere.

Felelos: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2021.11.30.
a 2.pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegveteserol szolo 5/2021. (11.25) ok. 

rendelet soron kovetkezo modositasa
a 3. pont eseteben: 2021.08.15.
a 4. pont eseteben: 2021.07.15.


