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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

1. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Jozsefvaros kulturalis oroksegenek megorzese es gyarapitasa, a kerulet gazdag es sokszinu multja- 
rol vald megemlekezes erdekeben az Onkormanyzat rendszeresen kezdemenyez emlektabla- 
elhelyezeseket, illetve felkarolja azon - ilyen iranyu - lakossagi kezdemenyezeseket, amelyek e celt 
szolgaljak, jelen eloterjesztes targya ot ilyen emlektabla elhelyezese. A kerulet tamogatja tovabba a 
kortars muveszeti alkotasok elhelyezeset, mint amilyen az eldterjesztesben szintdn szereplo 
„miniszobor”.

!. A Tomo utca 56. szam alatt szuletett es toltotte gyermekkoranak nagy reszet Kertesz Imre Nobel- 
dijas magyar ird. Dr. Eross Gabor alpolgarmester kezdemenyezesere javasoljuk az uveg emlektabla 
elkesziteset es elhelyezeset. Az emlektabla tartalma (szovegezese):

„ E hazban szuletett es 

itt toltotte gyermekkorat

eRKEZETT Ur
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Kertesz Imre

1929-2016

Nobel-dijas ird, 

a Sorstalansdg szerzdje ”

A Nobel- es Kossuth-dijas ird es mufordito holokausztrdl es onkenyuralomrdl szolo muvei altal 
nyerte cl a legnagyobb elismereseket. Legismertebb muvei koze sorolhato peldaul a Sorstalansag, a 
Kaddis a meg nem sziiletett gyermekert, A nyomkereso es a Kudarc. Sirhelye a Fiumei uti sirkert- 
ben talalhato. Az arajanlatok bekerese soran Herczeg Agnes ajanlattevo adomanykent felajanlotta 
az emlektabla elkesziteset Jozsefvarosi sziiletesukent es Kertesz Imre munkassagat nagyra tarto 
irodalomkedveldkent. A Tomo utca 56. szam alatti epulet 100%-ban onkormanyzati tulajdon, ezert 
kiilon hozzajarulas nem sziikseges.

Mellekletben csatolasra keriilt Dr. Erdss Gabor alpolgarmester kezdemenyezese, az emlektabla el- 
helyezesi kerelme (1. melleklet), az adomanyozo felajanlasa es az adomanyozo level (2. melleklet), 
az elhelyezes kijelolese (3. melleklet) az emlektabla terve (4. melleklet).

2. Bordacs Gabor kezdemenyezi Cs. Szabo Laszlo: Kossuth-dijas iro, kritikus emlektablajanak elhe- 
lyezeset a VIII. keriilet Muzeum utca 9. sz. alatti ingatlan homlokzatan. Az emlektabla tartalma 
(szovegezese):

„A nagyjellem nem elso 
akar lenni, hanem dnmaga. ” 
E hdzban elt Cs. Szabo Laszlo 

1905-1984 
iro, esszeird, kritikus, 
kozvetito nemzedekek, 

fikcid es ertekezes, 
nyugat es kelet, 

nepiek es urbanusok kozott. ”

Cs. Szabo Laszlo Kossuth-dijas iro, kritikus, a Magyar Radio Irodalmi Osztalyanak vezetoje volt. A 
Nyugat esszeird nemzedekenek tagjakent indult. Reszt vett az antifasiszta szellemi ellenallasban. 
Jeles lapokban publikalt, kdztuk a Magyarok es az Uj Latohatar cimuekben. lagja volt a lengyel- 
magyar kapcsolatok apolasat celul tuzo, elsosorban irodalommal foglalkozo Magyar Mickiewicz 
Tarsasagnak. A Muzeum utca 9. szam alatti epulet homlokzatan tovabbi emlektablakat kivannak 
allitani a tulajdonosok, sajat koltsegiikon, Herczeg Ferenc, Bokay Janos es Lotz Karoly szamara.

Herczeg Ferenc (1863-1954) ird, dramairo, ujsagird, politikus, akademikus.
Bokay Janos (1822-1884) orvos, a korszerii magyar gyermekorvoslas megteremtoje.
Lotz Karoly (1833-1904) festomuvesz, portrefcsto, monumentalis tortenelmi es mitoldgiai lieskok 
alkotdja.

Mellekletben csatolasra keriilt Bordacs Gabor kerelme (5. melleklet), a tarsashaz hozzajarulasa a 
tabla elhelyezesehez (6. melleklet), az elhelyezes kijelolese (7. melleklet), a nyertes arajanlat (8. 
melleklet), az emlektablak terve (9. melleklet).

3. Stettner Istvan kezdemenyezte egy emlektabla elhelyezeset a VIII. keriilet Nepszinhaz utca 16. 
szam alatti lakoingatlan homlokzatan. Az emlektabla tartalma (szovegezese):

„ltt elt 
Latabar Kalman 

1902-1970



Kossuth-dijas magyar szinmuvesz, erdemes es kivdlo miivesz, 
a 20. szazad egyik legnepszerubb magyar komikusa.

Jbzsefvarosi Onkormanyzat
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I.alabar Kalman magyar szinmuvesz volt. Hires szineszdinasztiabol szarmazik, dedapja (Latabar 
Endre), nagyapja (Latabar Kalman Endre), es apja (Latabar Arpad) egyarant neves szineszek voltak. 
Kossuth-dijas magyar szinmuvesz, erdemes es kivald miivesz, valamit a 20. szazad egyik legnep- 
szeriibb magyar komikusa, operett-szinesze, nevettetoje volt. 1945-tdl a Fovarosi Operettszinhazban 
jatszott, ahol tobb maig emlekezetes szerepet alakitotta. Idea novemberben lesz sziiletesenek 100. 
evfo rd uloj a.

Mellekletben csatolasra kerult Stettner Istvan kerelme (10. melleklet), a tarsashaz hozzajarulasa a 
tabla elhelyezesehez (11. melleklet), az elhclyezes kijeldlese (12. melleklet), a nyertes arajanlat (13. 
melleklet), az emlektabla terve (14. melleklet).

4. Besenyei Adrian emlektablat kivan elhelyezni a VIII. kcriilet Baross utea 112. szam alatti lakdin- 
gatlan homlokzatan Amrita Sher-Gil magyar-indiai festomuvesz emlekere sajat koltsegen. Az em- 
lektabla tartalma (szovegezese):

.. Ebben a hdzban elt
Amrita Sher-Gil

India nagy festoje ferjevel Egan Viktorral.
Jozsefvarosban. ha rovid idore is. otthonukra leltek."

Amrita Sher-Gil magyar-indiai festomuvesz. Edesanyja magyar, edesapja indiai (szikh). A 20. sza
zad 100 legjelentosebb indiai szemelyisege koze valasztottak 2000-ben. Miiveszetere nagy hatassal 
volt az azsiai miniaturafesteszet es a gyermekkori evei Magyarorszagon. A posztimpresszionizmust 
kovetd miivesz ferjevel elt egy ideig Jozsefvarosban. Amrita a legfiatalabb es az egyetlen azsiai 
festo. akit a parizsi Szalon tagjava valasztottak es 1933-ban Fiatal lanyok cimu festmenyevel el- 
nyerte a Szalon aranyennct. A tablat mar elkeszittette a kerelmezd.

Mellekletben csatolasra kerult Besenyei Adrian kerelme (15. melleklet), a tarsashaz hozzajarulasa a 
tabla elhelyezesehez (16. melleklet), az elhclyezes kijeldlese (17. melleklet), az emlektabla kepe 
(18. melleklet).

5. A Ferencvarosi I Iclytorteneti Gyujtemeny kepviselojckdnt dr. Gonczi Ambrus emlektablat kivan 
elhelyezni a VIII. keriilet Ulloi tit 66/C. szam alatti lakdingatlan homlokzatan Thek Endre emlekere. 
az eredeti emlektabla potlasakent. Az Orszagos Iparegyesiilet es a Kereskedehni Iparkamara kez- 
demenyezesere 1930. oktober 5-en avattak fel az akkori Thek Endre utcaban Thek Endre (1842- 
1919) asztalosmester, butor- es zongoragyaros, az elso hazai butorgyar megalapitojanak bronz em- 
lektablajat, melyet Teles Ede szobraszmuvesz keszitett. Amikor 1952-ben az utcat Leonardo da 
Vincirol neveztek cl. Thek Endre emlektabiajat eltavolitottak. Ennek az emlektablanak a rekonstru- 
alasara nem all rendelkezesre anyagi fedezet, de a dombormii nelkuli vaitozata megvalosithato. Az 
emlektabla tartalma (szovegezese):

., Ebben. a sajat gydra melleif allo hdzban elt 
Thek Endre 
1842-1919 



aszkdosmester. iparmiivesz. a magyar zongoragyartds, megteremtoje, a hazai asztaloskepzes elindi- 
tdja.

1952-ben a parancsuralmi rendszer emlektdbldjat err 61 a helyrol elluvoliioHu
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Mellekletben csatolasra keriilt dr. Gbnczi Ambrus kerelme (19. melleklet). a tarsashaz hozzajarulasa 
a tabla elhelyezesehez (20. melleklet), az elhelyezes kijelblese (21. melleklet), az emlektabla terve 
(22. melleklet) es a nyertes arajanlat (23. melleklet).

6. A Szurikata Alapitvany a Diabeteszes Gyerekekert mini Szurikata szobrot kivan elhelyezni a 
Bokay Janos utca 53. sz. alatti keritesen. A szobor Kolodko Mihaly terve alapjan keszul el. A szo
bor allitasanak apropoja az inzulin felfedezesenek 100 eves evfordulbja, a mu az 1-es tipusu diabe
teszes gyerekeknek kabala-allatava valhat es - a gyermekkdrhaz es a korhazi szakrendelb kozeleben 
elhelyezve - a gyerekkori diabetesz korai felismeresenek fontossagara hivja fel a figyelmet.

Mellekletben csatolasra keriilt Szurikata Alapitvany a Diabeteszes Gyerekekert kerelme (24. mel
leklet), a korhaz hozzajarulasa a szobor elhelyezesehez (25. melleklet), az elhelyezes kijelblese (26. 
mellelet), a szobor terve (27. melleklet).

Mindezekre tekintettel kerjiik a Tisztelt Kepviselb-testuletet, hogy a hatarozati javaslatban foglaitak 
szerint dontsbn az emlektablak es szobor elhelyezes targyaban.

II. A beterjesztes indoka

Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szolo 201 Levi CLXXXIX. tbrveny 42. § 8. pontjaban fog- 
laltak alapjan a kepviselb-testulet at nem ruhazhato hataskbrebe tartozik kozterulet elnevezese, kbz- 
teri szobor, mualkotas allitasa.

A Kepviselb-testulet jogosult dbnteni a kerulet teruleten elhelyezni kivant mualkotasok tekintete- 
ben.

HL A dbntes ceija, penziigyi hatasa

I. Kertesz Imre emlektablajanak megvaldsitasahoz az Onkormanyzat reszerbl penziigyi fedezet 
biztositasa nem szukseges.

2. Cs. Szabo Laszlo emlektabla eseteben netto 165 000 Ft+ Afa (bruttb 209 550 Ft) az elkeszi- 
tes es kihelyezes koltsege, melyre a szukseges penziigyi fedezet a 2022. evi kbltsegvetesrbl szolo 
6/2022. (11.24.) ok. rendelet 11. melleklete szerint rendelkezesre all.

3. Latabar Kalman emlektabla eseteben netto 185 000 Ft+ Afa (bruttb 234 950 Ft) az elkeszites 
es kihelyezes koltsege, melyre a szukseges penziigyi fedezet a 2022. evi kbltsegvetesrbl szolo 
6/2022. (11.24.) 6k. rendelet 11. melleklete szerint rendelkezesre all.

4. Amrita Sher-Gil emlektablajanak megvaldsitasahoz az Onkormanyzat penziigyi fedezete 
nem szukseges.

5. Thek Endre emlektabla eseteben netto 198 000 Ft+ Afa (bruttb 251 460 Ft) az elkeszites es 
kihelyezes koltsege, melyre a szukseges penziigyi fedezet a 2022. evi kbltsegvetesrbl szolo 6z2022. 
(11.24.) ok. rendelet 11. melleklete szerint rendelkezesre all.

6. A Szurikata szobor megvaldsitasahoz az Onkormdnyzat penziigyi fedezete nem szukseges.

Herczeg Ferenc, Bokay Janos es Lotz Karoly emlektablajanak megvaldsitasahoz az Onkormanyzat 
reszerbl penziigyi fedezet biztositasa nem szukseges.
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IV. .logszabalyi kornyezet
Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szdld 2011. evi CLXXXIX. torveny 42. § 8. pontjaban fog- 
ialtak alapjan a kepviseld-testiilet at nem ruhazhato hataskdrebe tartozik a kdzteriilet elnevezese, 
kozteri szobor. mualkotas allitasa. Fenti rendelkezesek alapjan javasoljuk az alabbi hatarozat elfo- 
gadasat.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: Dr. Eross Gabor alpolgarmester kerelme

2. szamu melleklet: adomanyozd arajanlata es az adomanyozd level

3. szamu melleklet: a Tomo utca 56. sz. alatti epuleten valo elhelyezes kijeldlese

4. szamu melleklet: Kertesz Imre emlektablajanak terve

5. szamu melleklet: Bordacs Gabor kerelme

6. szamu melleklet: a tarsashaz hozzajarulasa a tabla elhelyezesehez

7. szamu melleklet: a Muzeum utca 9. sz. alatti epuleten valo elhelyezes kijeldlese

8. szamu melleklet: a nyertes arajanlat

9. szamu melleklet: Cs. Szabo Laszld, Herczeg Ferenc, Bokay Janos es Lotz Karoly cmlektab- 
lajanak terve

10. szamu melleklet: Stettner Istvan kerelme

11. szamu melleklet: a tarsashaz hozzajarulasa a tabla elhelyezesehez

12. szamu melleklet; az Nepszinhaz utca 16. sz. alatti epuleten valo elhelyezes kijeldlese

13. szamu melleklet: a nyertes arajanlat

14. szamu melleklet: Latabar Kalman emlektablajanak terve

15. szamu melleklet: Besenyei Adrian kerelme

16. szamu melleklet: a tarsashaz hozzajarulasa a tabla elhelyezesehez

17. szamu melleklet: a Baross utca 112. sz. allatti epuleten valo elhelyezes kijeldlese

IS. szamu melleklet: Amrita Sher-Gil emlektablajanak kepe

19. szamu melleklet: dr. Gbnczi Ambrus kerelme

20. szamu melleklet: a tarsashaz hozzajarulasa a tabla elhelyezesehez

21. szamu melleklet: az Olloi ut 66/C sz. alatti epuleten valo elhelyezes kijeldlese

22. szamu melleklet; Thek Endre emlektablajanak terve

23. szamu melleklet: es a nyertes arajanlat

24. szamu melleklet: Szurikata Alapitvany a  Gyerekekert kerelmeDiabetesz.es

25. szamu melleklet: a korhaz hozzajarulasa a szobor elhelyezesehez

26. szamu melleklet: a Bokay Janos utca 53. sz. alatti keritesen valo elhelyezes kijeldlese

27. szamu melleklet: a szurikata szobor terve

28. szamu melleklet: szerzodestervezet

Diabetesz.es


I. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2022. (.....) szamu hatarozata

a Kertesz Imre emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testiilet ugy dont, hogy

1. Kertesz Imre emlektablajat elhelyezi az eldterjesztes 3-4. mellekleteiben foglaltak szerint a 
Budapest, VIII. keriilet Tomo utca 56. szam alatti lakohaz homlokzatan.

2. elfogadja a Laki Uvegmuveszet Kft. 2. melleklet szerinti felajanlasat a Kertesz Imre tabla 
keszitesevel kapcsolatban.

Felelos: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2022. majus 5.

a 2. pont eseteben: 2022. majus 31.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

II. Hatarozati javasiat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2022. (.) szamu hatarozata

a Cs. Szabo Laszlo emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testiilet ugy dont, hogy

1. Cs. Szabo Laszlo emlektablajat elhelyezi az eldterjesztes 7-9. mellekleteiben foglaltak 
szerint a Budapest, VIII. keriilet Muzeum utca 9. szam alatti tarsashaz homlokzatan.

2. fclhatalmazza a polgarmestert az 1. pont szerinti emlektabla elkeszitesere es elhelyezesere 
vonatkozd 28. sz. melleklet szerinti szerzddes megkotesere.

3. engedelyezi, hogy a Muzeum utca 9. szam alatti tarsashaz homlokzatan a tulajdonosok sajat 
kdltsegen a 9. szamu melleklet szerint elkeszitett Herczeg Ferenc, Bokay Janos es Lotz 
Karoly emlektablak elhelyezeset.

Felelds: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2O22.majus 5.

a 2. pont eseteben: 2022. majus 31.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

III. Hatarozati javaslat



Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenck

.../2022. (.................. ) szamu hatarozata

a Latabar Kalman emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testulet ugy dont, hogy

1. Latabar Kalman emlektablajat elhelyezi az eloterjesztds 12-14. mellekleteiben foglaltak 
szerint a Budapest, VIII. keriilet Nepszinhaz utca 16. szam alatti lakohaz homlokzatan.

2. felhatalmazza a polgarmestert az 1. pont szerinti emlektabla elkeszitesere es elhelyezesere 
vonatkozd 28. sz. melleklet szerinti szerzodes megkotesere.

Felelds: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2022. majus 5.

a 2. pont eseteben: 2022. majus 31.

A dontesek vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

IV. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

.../2022. (.......... ....) szamu hatarozata

az Amrita Sher-Gil emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testulet ugy dont, hogy

elhelyezi a Baross utca 112. szam alatti tarsashaz homlokzatan a kerelmezd sajat kohsegen a 18. 
szamu melleklet szerint elkeszitett Amrita Sher-Gil emlektablat.

Beldos: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2022. majus 5.

A dontesek vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

V. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek

.../2022. (.................. ) szamu hatarozata

a Thek Endre emlektabla elhelyezeserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete testulet ugy dont. hogy



1. Thek Endre emlektablajat elhelyezi az eidterjesztes 21-23. mellekleteiben foglaltak szerint a 
Budapest, VIII. kerulet Ulloi ut 66/C. szam alatti tarsashaz homlokzatan.

2. felhatalmazza a polgarmestert az 1. pent szerinti emlektabla elkeszitesere es elhclyezesere 
vonatkozo 28. sz. melleklet szerinti szerzodes megkotesere.

Eel el 6s: polgarmester

Hataridd: az 1. pent eseteben: 2022. majus 5.

a 2. pent eseteben: 2022. majus 31.

A dontesek vegrebajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

VI. Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

.../2022. (.) szamu hatarozata

a Szurikata szobor elhelyez&serol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete testulet ugy dont, hogy

elhelyezi a kerelmezd sajat koltsegen a 26-27. melleklet szerint keszitett Szurikata szobrot a 
Bokay Janos utea 53. szam alatt levo ingatlan keritesen.

Felelos: polgarmester

Hatarido: az 1. pont eseteben: 2022. majus 5.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Budapest, 2022. aprilis

Pikd Andras 
polgann ester

Dr. Eross Gabor 
al polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

dr. Sajtos Csilla

jegyzo



1. mellekiet
ADATLAP

EmtekHbHk, szobrok elhelyezesenek kezdemenyezesehez

‘ ’ re eg lek 15 icsz alihuzan&ybekankizando

| MH kiv&mmk dhelyezni:*
1

szobor emlektabla egyeb:

: Kinek/minek a reszere kMnnak
< ml£kei SIMtani: Kertesz Imre

Az emlektablak, szobrok

| elhelyezese celjanak 6s indokanak 

! lefrasa:

Jozscfvarosban (is) elt az egyetlen Nobel-cHjas magyar fro, 
Kert6sz Imre, emteket jelenleg nem drzi emlektabla

Emtektabla eseten annak

; szbvegtervezete

E hdzban sziiletett, es itt toltotte gyermekkordt Kertesz Imre, 
Nobel-dljas fro, a Sorstalansag szerzoje

• Hdyszm pantos dme es helyrajzi 
szama:

Tom6 utca 56.

Avails te^ezett ideje: 2022. marcius 31.
Eml6kt^bh eseten annak tipusa:* csak szoveges egyeb: szOveg + gravfrozott aromas

! Kezdem6nyez6 szervezet, vagy 
szcmely neve:

Dr. Erdss Gabor alpolg.

szekhelye / lakcfme: Baross u 63-67.

i Kapcsolattarto neve:
telefonszama:
e-mail dme: erossg@jozsefvaros. hu
Icvelczesi dme:

Mcgva’osh^s v^rhato fetjes 
kSlts^ge (Ft):

380.000 Ft

Onkorm^oyzad tamagatasf 
igenyel?

igen nem

ha igen meunyit? a teljes Osszeget

Datum: 2022. 01. 06.

/cegszeni/ alairas

3
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Arajanlat

Uveg emiektabia keszitesere

Kertesz Imre emlekere, a Jozsefvarosi Onkormanyzat altal kivalasztott 

kivitelu, a Tomo utca 56. szamu haz homlokzatara kerulo, 70cm x 50cm 

meretu, biztonsagi uvegre tervezett emiektabia elkeszitese es 

felszerelese.

A munka ara egy osszegben: 315.000 Ft 4* Afa

Herczeg Agnes

Laki Uvegmuveszet Kft.

Budapest, 2022-04-07
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Felajanlas

A Laki Uvegmuveszet Kft. felajanlja tamogatasat Budapest Jozsefvaros 

Onkormanyzatanak oly modon, hogy a kerulet szulottjenek, Kertesz 

Imrenek tervezett uveg emlektablat, az Onkormanyzat elkepzelesnek 

megfelelden elkesziti es a Tomo utca 56.sz alatt talalthato szuldhaz 

homlokzatara felszereli.

Herczeg Agnes 

Laki Uvegmuveszet Kft.

Budapest, 2022-04'07
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Jegyzokonyv

Q _ L. ks

Budapest. VIII. ker. Muzeum utea 9.

jegyzokOnyv

I dvevc: Bp. VIII. ker.. Muzeum utea 9. sz. tarsashaz kozgyulesen
Idopont: 2022. aprilis 8-an 17 ora 20 pcrc
i lelyszin: Tarsashaz belso udvaran
Jelcn vannak: 100.000/100.000 tulajdonhanyadu tulajdonos szemelyesen vagy 
meghatalmazott utian

Napirendi pontok:
I VOL Keriileti Onkormanyzat altal kezdemenyezett es finanszirozott Cs. Szabo Laszlo 

emlektabla elhelyezese az epiilet homlokzatara

2. I larmonia-Palota Kft. altal finanszirozott emlektablak elhelyezese az epiilet 
homlokzatara: Bokay Janos, Lotz Karoly, Herczeg Ferenc

1. napirendi pont: Cs. Szabo Laszlo emlektabla kihclyezese a homlokzatra

Szoveg: £ hdzban ell Cs. Szabo Laszlo (1905-1984) iro, krilikus, kozvetito - neinzedekek, 
fikcib es erlekezes. nyugat es kelet, nepiek es urbanusok - kbzbtl.

Kezdemenyezo es finanszirozo szervezet: VIII. Keriileti Onkonnanyzat

Bendelkezesre allo hely:
© szelesseg: Ybl emlektablaval megegyezd
© magassag: maximum 40 cm

Szavazas
Igen: 100.000/100.000 TH
Tartdzkodik: 0/100.000 TH
Nem: 0/100.000 TH

2. napirendi pont: Jlarmonia-Palota Kft. altal finanszirozott emlektablak 
elhelyezese az epiilet homlokzatara: Bokay Janos, Lotz Karoly, Herczeg Ferenc

Bokay Janos tabla szbvegc: A haz epittetoje Bokay Janos (1822-1884) orvos. a korszeru 
mi igyar gyermekorvoslas megteremloje

Lotz Karoly tabla szovege: III ell Lotz Karoly (1833-1904) magyar festomuvesz, a 19. szdzadi 
fal- es porirefesteszet  jelentos kepviseloje.

I Icrczeg Ferenc tabla szovege; E hdzban ell es alkototl Herczeg Ferenc (1863-1954) Nobel 
dip a jelbh magyar iro.



Jegyzokonyv Budapest. VIH. ker. Muzeum idea 9.

Finanszirozd szervezet: Hannonia-Palota Kft.

Rcndclkezesre allo hely:
® szelesseg: Ybl emleklablaval megegyezd
» magassag: maximum 40 cm

Szavazas
Igen: 100.000/100.000 FH
Tartozkodik: 0/100.000 TH
Nem: 0/100.000 TH

A levezetd elnok 17:45 orakor a kozgyulest bezarta.

k.m.f.

levezetd elnok jegyzokonyvvezetd

j eg y z.o kon y v h ite I dsi to jegyzdkony vhi telesi to

2



ADATLAP
Emlektablak, szobrok elhclyezcsenek kezdemenyezesShez

Mi! kivannak elhelyezni:*

Kinek/minek a reszere kivannak 
emteket aHitani:

Az emlektablak. szobrok 

clhelyczesc celjanak es indokanak 

lei rasa:

Ernlektabla eseten annak 

szovcgtcrvezete

1 ielyszin pontos cime es helyrajzi 
szama:
Avalas tervczcU ideje:
Ernlektabla escten annak tipusa:*

Kczdemenyezo szcn ezet, vagy 
szcmely neve:

szekhelye / lakcime:

Kapcsoiattarto neve: 
telefonszama: 
e-mail cime: 
levelezesi cime:

Megvaldsitas varhato teljcs 
kohscge (Ft):
Onkormanyzati tamogatast 
igenyd?

ha jgen mennyit?
4 A megfdeld rcsz alahuzando/bekarikazando,

Damm: 2022.04.08.

szobor ernlektabla egyeb:
X

Bokay Janos

Meito megemlekez^s a haz epittetojerol.

A haz epittetoje Bokay Janos (1822-1884) orvos. a korszerii 
inagyar gyermekorvoslas megteremtoje

1088 Budapest. Muzeum utca 9. 
Hrsz: 36564/0/A
2022 nyara 

csak szoveges egyeb:
X

Harmonia-Palota Kft.

1088 Budapest, Muzeum utca 9.

Szabo Eszter Sara
+36 70 380 8491
hello@harmoniapalace.com
1088 Budapest, Muzeum utca 9. 
arajanlat fiiggvenyeben

igen nem
X

1-------
PH

/cegszerii/ alairas
“i 1...

4

mailto:hello@harmoniapalace.com


1. mdleklet
ADATLAP

Emlektablak, szobrok elhelyezesenek kezdemenyezesehcz

Mit kivannak elhdyezm:*

Kinek/minek a reszere kivannak 
emleket allitani:

Az emlcktablak, szobrok 

clhelyczcse celjanak es indokanak 

leirasa:

Emlck tabla eseten annak 

szdvegtervczete

Helyszin pontos cime es helyrajzi 
szama:
Avatas tervezett ideje:
Emlektabla eseten annak tipusa:*

Kezdemenyezo szervczet, vagy 
szemely neve:

szekhelye / lakcime:

Kapcsolattarto neve:
telefonszama: 
e-mail cime: 
levelezesi cime:

Megvaiositas varhato teljes 
kohsege (Fl):
Onkormanyzati tamogatast 
igenyei?

ha igcn mennyit?
*A megfdclo resz alalmzando/bekarikazandd.

Datum: 2022.04.08.

szobor emlektabla egyeb:
X

Lotz Karoly

Meito megcmlekezes a haz hires lakojaroi

Itt ell Lotz Karoly (1833-1904) magyar festomuvesz. a 19. 
szazadi fal- es portrefesteszet jelentos kepviselbje

1088 Budapest. Muzeum utca 9.
Ursz: 36564/0/A
2022 nyara

csak szoveges egyeb:
X

Harmonia-Palota Kft

1088 Budapest, Muzeum utca 9.

Szabo Eszter Sara
+36 70 380 8491
hello@harmoniapalace.com
1088 Budapest, Muzeum utca 9. 
arajanlat fiiggvenyeben

igen nem
X

PH

'"'L2L___i-2!_.? • <_V. ■-
/cegszcrii/ alairas

mailto:hello@harmoniapalace.com


I. meileklet
ADATLAP

Emlektablak, szobrok clhelyezesenek kezdemenyezeschez

Mit kivannak elhelyezni:*

Kinck/minck a reszere kivannak 
emieket aliitani:

A/ emlektablak, szobrok 

clhelyez&e ccljanak es indokanak 

leirasa:

Emlektabla escten annak

szbvcgtcrvezetc

1 lelyszin pontos cime es helyrajzi 
szama:
A\alas tervezett ideje:
Emlektabla cscten annak tipusa:*

Kczdemenyezo szervezet, vagy 
szemely neve:

szekhelye / lakcime:

Kapcsolattarto neve:
teJefonszama: 
e-mail cime: 
levelezesi cime:

Megvaldsitas varhato tel jes 
keksege (Ft):
Onkorm&nyzati tamogatast 
igenyel?

ha igen mennyit?
*A megfclelo resz alahiizandd-bekarikazando.

Datum: 2022.04.08.

szobor emlektabla egyeb:
X

Herczeg Ferenc

Meito megemlekezes a haz hires lakojarol

E hazban elt es alkotott Herczeg Ferenc (1863-1954) Nobel 
dijra jelolt magyar iro

1088 Budapest, Muzeum utca 9.
Hrsz: 36564/0/A
2022 nyara

csak szbveges egydb: 
X

1 larmonia-Palota Kft.

1088 Budapest. Muzeum utca 9.

Szabo Eszter Sara
•1-36 70 380 8491
hcllo@harmoniapalace.com
1088 Budapest, Muzeum utca 9. 
arajanlat fuggvenyeben

igen nem
X

PH

/fc£gszeru/ aldiras

mailto:hcllo@harmoniapalace.com
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GRAVISTON
Quality laser applications for design

2092 Budakeszi, Makkosi ut 99. 
Tel: 30/430-9971 Fax: 23/453-148

E-mail: graviston@graviston.hu

Tisztelt Peterffy ur!

Az Cs.Szabo emlektablat az alabbi koltsegek mellett tudjuk kivitelezni:

50x40x2 cm nieretu meszko (travertin, vagy ahhoz nagyon hasonld) tabla:

© Csiszolva
© Polirozva
© Elfenyezve
® Fozolt elekkel
• 164 db homokfuvott, fekete, vagy oarany szinure festett karakterrel
® Furatokkal szerelesre elokeszitve
® 1 db koszorukampoval. diszrozettakkal felszerelve

Osszesen: 165 000 Ft + Afa

A munkat - megrendclestol szamitva - teljes biztonsaggal harom het alatl elvegezziik.

Kemelem drajanlatunk megnyeri tetszesct!

2022-04-20

Udvozlettel:

Moczar Gergely 
Graviston Kft. 
30/430-9971

mailto:graviston@graviston.hu
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I.
ADATLAP

£mlektabkk szobrok elhelyez&gnek kezdemdnyezesehez

Mit idvaunak elheiyezm:* szobor emlektabla egyeb:
11

KmeWmiaek a reszere kivanuak
| eml&ket Mitani:
1

LatabAr Kalman (1902-1970)

i Az emlektdblak, szobrok
j

elheiyezese celjanak es indokdnak

| leirasa:
. . ... ____ ______

Latabar Kalman Kossuth-dfjas magyar sztanfivte, hidci 
es kivald muvesz, a 20. sz^zad egyik legnepszerubb magyar 
komikusa. Iden noveinberben lesz a sziiletesenek a 100. i 
evforduldja.

i Emldktabla eseten annak 

szbvegtervezete

Itt elt
Latabar Kalm^5 

Kossuth-dijas magyar szfnmuvesz erdemes es kivald niiivesz. a 
20. szazad egyik legnepszerubb magyar komikusa

Helyszin pantos cime es helyrajzi 1081 Budapest Ndpszinhaz utca 16.

Avatas tervezeU ideje: 2022. November
EmHktAbla e^Hen annak tipusa- • csakj.zdyegcs egyeb:

j Kezdem^nyezo szervezet, vagy 
i szemdiy neve:

Stettner Istvan

$z6khelye / lakcime:

. p • hiiran6 neve:
: sdefbnszama:

. dw&'. • * t

levelez&i cime:
'j'hato (djes 

kaltsege (Ft):
200.000

• hkas win tamogaMst igen nem

ha igen mennyit? idics dsszeg

Datum: BUDaPBS7, J-07-2 01. O&

PH

/c^gszeru/ alairas



GRADUS Bt.

S3 108! Budapest, N6pszinhaz utca 18. @ 1 210 5176 E-mail: gradus98@ frecstart.hu

Budapest FovarosVHI. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat

Polgarmesieri Hivatala

I lozzqiarulas !

Mint a 1081. Budapest Ncpszinhaz u. 16. Tarsashaz kozos kepviseldje hozzajarulok. hogy
Jozsefvarosi Onkormanyzat a Nepszinhaz u. 16. Tarsashaz homlokzatan emlektablat

helyezzen ki I.alabar Kalman szinmuveszemlekere.

Budapest. 2022. februar 23.

1081 , Nepszinh&z u. 1i>
h«

Lajtai Ferencne 
Grad us Bt.

I i.4-

frecstart.hu
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GRAVISTON
Quality laser applications for design

2092 Budakeszi, Makkosi ut99. 
Tel: 30/430-9971 Fax: 23/453-148 

E-mail: graviston@graviston.hu

Tisztelt Peterffy ur!

A Latabar Kalman emlektablat az alabbi kbltsegek mellett tudjuk kivitelezni:

70x50x2 cm meretu sziirke gran it tabla:

© Csiszolva
© Polirozva
© Elfenyezve
© Fdzolt elekkel
© Lezergravirozott, feherre festett betiikkel
9 Lezergravirozott fenykeppcl
® Jozsefvarosban rozettakkal felszerelve
e 1 db koszorukampoval

Osszesen; 185 000 Ft + Afa

Az ar tartalniazza a fenykep megvasarlasat is az MTVA adattarabol.

A munkat teljes biztonsaggal ket het alatt elvegezziik.

Remelem arajanlatunk megnyeri tetszeset?

2022-03-08

(idvozlettel:

Moczar Gergely 
Graviston Kft. 
30/430-9971

mailto:graviston@graviston.hu
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2022.04 20.6:10 Peterffy Marton - Outlook Web App 4S
From: Adrian Besenyei
Sent: 02 May 2021 21:20
To: polgarmester(S)iozsefvaros.hu <oolgarmester(aiozsefvaros.hu>
Subject: Amrita Sher-Gil (hivatalos) emlekezete

Piko Andras polgarmester 

Tisztelt Polgarmester Ur!

Az Amrita Sher-Gil Hungary oldal (https://www.facebook.com/Amrita-Sher-Gil-Hungarv-2336058796641233) 
adminisztratorakent fordulok Onhoz.

Amrita Sher-Gil, indiai, zsidd es magyar (es meg ki tudja milyen) szarmazasu vilaghiru festomuvesz Budapest szulbttje, 
multikulturalis teljesitmenyere Magyarorszag is biiszke lehet. Elete viharos, elkepesztoen termekeny es fajdalmasan 
rovid. Budapest! kotodesei kozott Jdzsefvarosi szalakat is felfedezhetunk. Az a diverzitas, amely szarmazasat es eletet 
jellemzi, valahol voltakepp nagyon jdzsefvarosi is.

Ezert javaslom az Onkormanyzatnak, hogy emlekezzek meg majd a jovoben, nyugodtabb idokben, Amrita Sher-Gilrol, 
vagy ahogy magyarul hivtak, Dalmarol. Ennek formaja lehetne pl. egy emlektabla avatasa annak a Baross utcai 
tarsashaznak a homlokzatan, ahol ferjevel, Egan Viktorral egykor lakohelyuk volt.

https://ww.facebook.com/perrnalink.php7story fbid=2834178293495945&id=2336058796641233

Udvozlettel, Besenyei Adrian, Budapest

littps.7/emailjozsefvaros.hu/owa/

fvaros.hu
ozsefvaros.hu
ps://www.facebook.com/Amrita-Sher-Gil-Hun
https://www.facebook.com
littps.7/emailjozsefvaros.hu/owa/
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Budapest S HL keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat
Poig£rmestcri Hivataia
Varosepitesz.eti I rod;*

Iktatdszdr
Ugyintezo: Szekerak Laszlo
Telefon: 436 I 314-1051
E-mail:
Targy: Hozz&jarulas

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Tiszteit Fazekas Greta!

A 1082 Budapest Baross u. 112. sz. tarsashdzzal kapcsolatban erkezett megkeres6s6re miszerint 
a Jbzsefvarosi OnkomUnyzat a hazon emlektablat szeretne kihelyezni Amrita Sher-Gil magyar 
es indiai szannazasu fcstomuvesz emlekere az alabbi tajekoztatast adjuk.

Az emlektabla kulso homlokzaton torteno elhelyezesere a tarsashaz hoz^j^niUsai adja.

Budapest, 2022. februar 24.

Tisztelettel: t ddxsg^rosi ~'l^, 

Kozpont Zn.'

Szekerak Laszio Gaalne Torok Timc-a
irodavezetd k bny velo

JOisetviH ost GKEdsikodaii Koxpont Zrt. * Igazgatdsiig
08-1 Gudap; st. Gi ufiti 8 • Ttiiefori 96 1*13 5607 • ’>•>

jdzsm^bL ■ - u).®roiP
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ADATLAP
Emlektablak, szobrok elhefyez&enek kezdemenyezesehez

Mh kivannak clhelyezni:*

KinrWminek a reszere kh annak 
emleket dllitani:

:\7. emlektablak. szobrok 

eibelyezesc eeljanak es indokanak 

Icirasa:

Sulla

Thek Endre (1842-1919) butorgyaros

Az Orszagos Iparegyesulet es a Kereskedclmi Iparkamara 
kezdemenyezesere 1930. oktober 5-en avattak tel az akkori Thek 
Endre utcaban Thek Endre (1842-1919) asztalosmester, butor es 
zongoragyaros, az elso hazai butorgyar megalapi'tojanak bronz 
emlektablajat, melyet Teles Ede szobraszmuvesz keszitett. 
Amikor 1952-ben az utcat Leonardo da Vincirol neveztek cl. Thek 
Endre emlektablajat eltavolitottak. Ennek az emlektdblanak a 
rekonstrualt valtozatat javasolom clkeszittctni es felavatni ebben 
az evben, amikor sziiletes&iek 180. evfordulojat iinneplik majd az 
ipannuveszet irant erdeklodok, illetve szakmuzeoldgusok. 
Amennyiben a rendelkezesre allo fenykepek alapjan a dombormu- 
resz nem rekonstrualhato, csak feliratot javasolok.

Emlcktabla eset^n annak

szovegtervezete
Ebben, a sajat gyara mellett allo hazban elt

Thek Endre 
(1842-1919)

asztalosmester, iparmuvesz, a magyar zongoragyartas, 
megteremtoje, a hazai asztaloskepzes elinditoja.

1952-ben a parancsuralmi rendszer emlektablajat errol a 
helyroi eltavolitotta.

Allitotta Jdzsefvaros Onkormanyzata
2022-ben



szekhelye / lakcime: 1092 Raday utca 18

I iclyszin pontos cime es helyrajzi 
szama:

1082 Ijlloi ut66/C 
hrsz: 36272/1

Avatas tervezett ideje: 2022. november 3.
Emlektabla escten annak tipusa:* csak szoveges egy£b: dombonnuves

Kezdemenyezo szervezet, vagy 
szemeiy neve:

Ferencvarosi HclytOrteneti Gyujtemeny

Kapcsolattarto neve: dr. Gonczi Ambras
telefonszama: 1 — - - - -

e-mail cime: 
leveiezesi cime: 1092 Raday utca 18.

Megvaldsitas varhato tcljes
kdltscge (B):
Onkorm^nyzati tamogatast igen
igenyel? 

ha igen mennyit?
* A megfelei# resz aJAImzando/'bekarikazandd.

Datum: . 02 0^2 _

PH

dem

. /cegszeru/ alafras



1082 Bp I Hldi ul 66/c. Tarsashaz

KdZGYOLESI JEGYz6KdNW

Amdy keszUlt 2022. 03. 20-an a 2022 marcius 16-an 18:00 drakor rnegtartott Ulloi ut 66/c. Tarsashaz 
kozgyulesen.

Helyszin: 1082 Bp, Ulldi ut 66/c. Tarsashaz lepcsohaz

Jdcn vannak: Kaszas Armand a Ratify reszerol illetve a jelenleti lapon mellekelt tulajdonosok

1.8:00 maker jelen vannak 5282/10.000 tulajdoni hanyadban a tulajdonosok. A Flatify Belvaros Kft. kdpviseldje 
tajekoztatja a kozgyOleseken megjelenteket, hogy a kozgyules hatarozatkepes. A meghivoban szereplo elso 
napirendi pent szerint sziikseges a levezeto elnok, jegyzdkdnyvvezeto es a ket jegyzokonyv hitelesltd 
megvalasztasa.

hitelesttdmegv^lasztasa

2022/03/16/1 hatarozat: A kozgyules 5282/10.000 igen, 0/1000 nem ds 0/1000 tartdzkodas mellett 
megszavazza Kaszas Armandot levezeto elnoknek es jegyzokdnyvvezetonek. Jegyzokonyv hitelesftonek 
jelentkezik Szilagyi Denes ds Dr. Herczeg Anikd. A kozgyules 5282/10.000 igen, 0/1000 nem es 0/1000 
tartdzkodas mellett megszavazza Szilagyi Denes es Dr. Herczeg Aniko tulajdonosokat jegyzokonyv 
hitelesltonek.

2. N;mitendi pontok elfoeadasa, Hatarozathozatal

2022/03/16/2 hatarozat: A kozgyulds 5282/10.000 igen, 0/1000 nem, ds 0/1000 tartdzkodas melett 
egyhangdlag ugy hatdroz, hogy elfogadja a napirendi pontokat ds azok sorrendjet.

! ! iv> urendi pont: Pontes a Tarsashaz 2O21.evi koltsegvetes elfogadasardl. Hatarozathozatal.

2022/03/16/3 hatarozat: A kozgyules 5282/10.000 igen, 0/10000 nem, es 0/10000 tartdzkodas melett 
egyhangulag ugy hatdroz, hogy elfogadja a kozos kepviselet 2021. evi beszamolojat.

'I-

2.022/03/16/4 hatarozat: A kdzgyClds 0/10.000 igen, 5282/10000 nem, es 0/10000 tartdzkodas melett 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem fogadja el a kozos kepviselet 2022. dvi koltsegvetdsi tervet.

L> n ai ’ ji e । id uj^nk A

2022/03/16/4 hatarozat: A kozgyules 0/10.000 igen, 5282/1000 nem, es 0/10000 tartozkodas melett 
egyhangdlag ugy hataroz, hogy nem hosszabbltja meg a kozos kdpviselet mandatumat.

6. napire±ulip..Qntd3aii^Jid^

.022/03/16/6 hatarozat: A kozgyules 0/10.000 igen, 5282/10000 nem, es 0/10000 tartdzkodas melett 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem valtoztat a bankszamla feletti rendelkezesen.



I Bp, Ullbi ut 66/c. Tarsasliaz

2022/03/16/7 hatarozat: A kbzgyulbs 0/10.000 igen, 5282/10000 nem, 6s 0/10000 tartdzkodas melt; 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem valtoztat a Fundamenta feletti rendeikezesen.

2022/03/16/8 hatarozat: A kozgyules 0/10.000 igen, 5282/1000 nem, es 0/1000 tartdzkodas meieti 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem vaiasztja meg Mucha Orsolyat a Nav-nal eljarb szem&ynek.

n. napirendi pout: Elektronikus kommunikacio elfogadasa hivatalos ertesiteskent. Hatarozathozatal.

2022/03/16/9 hatarozat: A kozgyules 5282/10000 igen, 0/10000 nem, es 0/10000 tartozkodas mete* 
egyhangulag ugy hataroz, hogy elfogadja, a Tarsashaz, hogy a tovabbiakban az elektronikusan kUldod 
ievelet is a hivatalosa levelezes formajanak tekintik azok szdmara akik rendeikeznek a kozbs kepviseletnd: 
leadott email cimmel, azonban ezen forma sem helyettesitheti a kommunikacio es kbzlesek hagyomanyos 
postal uton kozolt, vagy postaladaba helyezett-, illetve kifuggesztes - formajat".

10. nayireindi pout: E-haz szoftverdiianak atvallalasa. Hatarozathozatal.

2022/03/16/10 hatarozat: A kbzgyulds 0/10.000 igen, 5282/10000 nem, es 0/10000 tartdzkodas melet 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem vallalja at az ehaz kblts6geinek a dijat.

y 1 • 1 inpirendi poiit: Takanto diianak novelese, tbbblet szolgaltatasert. Hatarozath^^

2022/03/16/11 hatarozat: A kozgyules 0/10.000 igen, 5282/10000 nem, es 0/10000 tartozkodbs rneieu 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem fogadja el a takarito fizetesi dijanak emeleset.

12. A kozbs kepviselet beszamoldia a homlokzati allapotarbl es a szOkseges veszelytelenHescol,

2022/03/16/12 hatarozat: A kozgyules 0/10.000 igen, 5282/1000 nem, es 0/1000 tartdzkodas melon 
egyhangulag ugy hataroz, hogy nem fogadja el a kbzbskepviselet beszamoldjat.

2022/03/16/13 hatarozat: A kozgyules 5282/10.000 igen, 0/10000 nem, es 0/10000 tartdzkodas isu ie 
egyhangulag ugy hataroz, hogy tamogatja az emlektabla felhelyezeset.

LeyrL

I evezeib elnbk megkbszbni a reszvetelt es 19:00 brakor berekeszti a kbzgyulest.

Budapest, 2022. marcius 20.

Kaszas Armand 
l evezetb elnbk

. U...
Dr. Herczeg Aniko 

Jegyzbkbnyv hitelesitb

K’aszas Armand
Jegyzokbnyvvezeto

Szilagyi Denes 
Jegyzokbnyv hitelesito
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GRAVISTON
Quality lass; applications for design

2092 Budakeszi, Makkosi ut 99. 
Tel: 30/430-9971 Fax: 23/453-148 

E-mail: graviston@graviston.hu

Tisztelt Peterffy ur!

Az Thek Endre emlektablat az alabbi koltsegek mellett tudjuk kivitelezni:

60x60x2 cm meretii meszko (travertin, vagy ahhoz nagyon hasonlo) tabla:

* Csiszolva
® Poh'rozva
• Elfenyezve
® Fozolt elekkel
• 274 db homokfuvott, fekete, vagy oarany szinure festett karakterrel
® Furatokkal szerelesre elokeszitve
® 1 db koszorukampoval, dfszrozettakkal felszerelve

Osszesen: 198 000 Ft + Afa

.A munkat - megrendelestol szamitva - teljes biztonsaggal harom het alatt elvegezzOk.

Remelem arajanlatunk megnyeri tetszeset!

2022-03-08

Udvozlettel:

Moczar Gergely
Gravision Kft.
30/430-9971

mailto:graviston@graviston.hu


ADATLAP
Emlektablak, szobrok elhelyezesenek kezdemenyezesehez

Mit kivannak elhelyezni:* (mini)
szobor emlektdbla | egyeb:

X

Kinek/minek a reszere kivannak 
emleket ailitam:

1-es tipusu diabeteszes gyerekeknek es a gyermekkori 
diabetesz korai felismeresenek az inzulin felfedezesenek 100 
dves evfordulojan

Az emlektablak, szobrok 

elhelyezese celjanak es indokanak 

leirasa:

A Szurikata Alapitvany a Diabeteszes Gyermekekert 
szervezet 2014. evben jott letre azzal a cellal, hogy segitse az 
1-es tipusu vagy gyermekkori diabeteszes/cukorbeteg 
gyerekeket ds csalddjaikat. Alapitvanyunk kezdettol fogva 
szervesen egyuttmukddik az SE 1. szamu (Bokay) 
Gyermekklinika Diabetesz korhAzi osztalyaval, 
szakrendelesevel es az irod^nk, mini kbzbssegi teriink, ahol 
szamtalan programmal es szemelyes segitsegnyujtassal 
varjuk a diabeteszes gyerekeket es csaladjaikat (Apaklub, 
Siitds-fozos klub diabeteszes gyerekeknek, ilgyintezes, stb.) a 
Bokay Janos utca 56. szam alatti tarsashazban talalhato, 
feluton a gyermekkorhaz es a kdrhaz szakrendeldje kozott. A 
szurikata ndwalasztas arra utal, hogy az 1-es tipusu diabetesz 
csak es kizardlag, azonnali es elethosszig tarto 
inzulininjekcioval vagyis a gyerekek nyelven „szurival” 
kezelheto. Ez a kis allatka igyekszik segiteni a gyerekeknek 
diabeteszuk elfogaddsaban, feiismerik benne sajat magukat es 
segitsegevel tudjuk a diabeteszt szeretheibbben kOzelcbb 
vinni hozzajuk.
Az I-es tipusu diabetesz nem azonos a felndttek 
mozgasszegeny eletmodja, lulsulya es a tulzott 
szenhidratfogyasztasa miatt kialakulo 2-es tipusu 
cukorbetegseggel. A gyermekkori diabetesz egy masik, egy 
autdimmunbetegseg. ami az immunrendszer hibas miikodese 
miatt alakul ki. oly modon. hogy az immunrendszer tevesen 
belolakodonak, ellensegnek ertekeli az inzulintermelo beta 
sejteket es nagy erokkel elpusztitja azokat. Ez a belegseg 
sajnos az eletmodtol Riggetlcnul barmelyik emberben es 
barmelyik eletkorban kialakulhat, de dontoen a kiskamasz es 
kamasz korban jeHemzo a felbukkanasa.



2022. evben 100 eve lesz annak, hogy Frederick Banting es 
tudds tarsai felfedeztek az inzulint. Az inzulin felfcdczese es 
orvosi alkalmazasa elott az 1-es tipusu diabeteszes betegekre 
- akik dontoen gyerekek - a halal vart. Budapest a VIII. 
kertiletben az SE 1. szamu Gyermekklinikan mtikodik a 
legnagyobb magyarorszagi gyermekdiabetesz centrum, ahol 
tobb mint 900 fd 1-es tipusu diabeteszes gyermeket 
gondoznak az orszagosan 4000-4500 fd diabeteszes 
gyerekbol.
Alapitvanyunk arra kerte fel Kolodko Mihaly 
szobraszmuveszt, hogy olyan aikotast keszitsen, ami felhivja 
a figyelmet arra, hogy barmelyik gyerek valhat a diabetesz 
erintettjeve es a diabeteszes gyerekek felismerhetik benne 
sajat diabeteszuket.
Ezert a keriteslabazat termeszetes „repedesebol felbukkano’* 
szurikdta szobor azt szimbolizalja, hogy sajnos barmelyik 
gyereknei megjelenhet/felbukkanhat ez a betegsdg. Az 
alkotas igy figyelemfelhivas a sziilok, a pedagogusok, de 
minden felnott szamara, hogy figyeljenek oda a diabetesz 
tiineteire: sokat iszik, sokat pisil, Cyra bepisil, faradt es jo 
etvagy mellett fogy a gyermekuk, mert ezek az 1-es tipusu 
diabeteszre utalnak es azonnal forduljanak orvoshoz!
A szurikata figura hatan egy hatizsak talalhato, ami arra utal, 
hogy a diabeteszes gyerekek mindig magukkal visznek egy 
un. hipos taskat, amibe az alacsony vercukorszint rendezesere 
szolgalo elelmiszereket (szoldcukor, gyumolcsle, keksz) es a 
betegsegiik kezelesenek eszkozeit (vercukormer6. 
inzulinbeado pen, stb.) tartjak. A hatizsak segit abban. hogy a 
diabeteszes gyerekek felismerjek sajat magukat, a 
betegsegiiket a ftguraban, ezzel tamogatva a megkuzdesuket 
es a diabetesziik elfogadasat.
A Kolodko Mihaly altal keszitendo 18 cm magas bronz 
miniszobor a klinika keritesenek labazatara, annak egy 
termeszetes melyedesebe, a „gyermekek szemmagassagaba'’ 
keriilne elhelyezesre a gyermekklinika es a klinika 
szakrendcloje kozott oda, ahol a diabeteszes gyerekek mind 
elhaladnak a rendszeres, evi negyszeri kontrollvizsgalatokra 
igyekezve.

Emlektabla eseten annak

szovegtervezete

Helyszin pontos cime es helyrajzi 
szama:

Budapest, VIII. ker. Bokay Janos ulea 53.



kbltsege (Ft):

Avatas tervezett ideje: Alapvetden meglepet6snek. kedves kis ajandeknak szanjuk a 
gyerekeknek, hogy ok talaljak meg, csodalkozzanak ra es 
oriiljenek meg ennek az aprosagnak.
Inkabb egy szabadteri csaladi iinnep kereteben, mint avatas 
kereteben gondolnank a szobor bemutatdsat, ami az aktualis 
covid helyzettol es az engedelyezdstol fiiggoen, legkesobb 
november 14-en, a Diabetesz Vilagnapon Frederick Banting 
professzor sziiletesnapjan tortenhetne.

Emlektabla eseten annak tipusa:* csak szdveges egyeb:

Kezdemenyezd szervezet, vagy 
szemcly neve:

Szurikata Alapitvany a Diabetesz.es Gyermekekerl

szekhelye / lakcime: 2143 Kistarcsa, ICapolna utca 43.
Iroda es Mini KOzossegi Ter, Budapest, Bokay Janos utca 56.

Kapcsolattarto neve: Kocsisne Gal Csilla
telefonszama: 06306063405
e-mail cime: szurikataalapitvany@gmail.com
levelezesi cime: 2143 Kistarcsa, Kapolna utca 43.

Megvaldsitas varhatd teljes

ha igen mennyit?
*A megfelelo resz aiahuzjmdo/bekarikazando.

Onkormanyzati tamogatast 

igenyel?
igen \ nem

X

Budapest, 2022. februdr 17.

Kocsisne Gal Csilla 
kuratoriumi elnok 

Szurikata Alapitvany a Diabeteszes 
(iyermekekert

Mellekletek

1 leiyszinrajz es latvanyterv fotoja
Szurikata Alapitvany

a Diab6tesze$ Gyermeke^- 
2143 Kistarcsa i
OTpUjrtU 130^0002963

Diabetesz.es
mailto:szurikataalapitvany@gmail.com
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| f Gmail

Gmail - Szutikaia ZOapHvany - szoborelhelyezes

Szurikata Alapitvany <szurikatabelso@gmail.com>

Szurikata Alapitvany - szoborelhelyezes

Szurikata Alapitvany <szurikatabelso@gmail.com> 2022 februar 23. 22 57
Cimzelt: szabo.attila@med.semmelwei<-»’™'' hu Htkarsag.gyer1@med.semrnelweis-univ.hu
Masolatot kap: Peter Toth-Heyn <

Prof. Dr. Szabo Attila reszere

Tisztelt Igazgato Ur!

Korabbam a Szurikata szobornak az SE 1. szamu Gyermekklinika Bokay utcai keritesenek labazatara vald 
kihelyezesonek irasos tulajdonosi hozzajarulasa miatt fordultam Onhoz. Az szobor engedelyezesi eljarasat az 
mkormanyzatnal 2022. februar 17-en a hozzajaruld muveszeti szakvelemeny birtokaban meginditottam.

A mai napon az alabbi leveiet kaptam a Jdzsefvarosi Onkormanyzat Varosepiteszeti Irodajatol:

‘Tisztelt Kocsisne Gal Csilla !

grdeklodnek hogy todenl-e elorelepes a tarsashaz hozzajaruld nyilatkozatdnak iigyeben?

Legyenek kedvesek ezi meg ezen a heten ipentekig) megkuldeni, mivel az anyagot csak Igytudjuk leadni a 
marciusi eldterjesztesben.

Udvbzletlei

t tVfekus Greta

• nte >

Elkepzelhetd, hogy a tulajdonosi hozzajarulast az Onkormanyzst alia! kert hatandore. pentekre megkaphassuk a 
Gyermekklinik&tdl9 Ha nem. akkor mit valaszolhalok a Varosepiteszeti Iroda munkatarsanak9
Valaszat varva.
Kbszonettel,

h ie sznv’n cl van reitvej

Kocsisne Sal Csilla
Szurikata Aiapitvany a Diabeteszes Gyermekekert 
vezetoje
Mob +36 30 606 34 05

Web v^vw.szurikataal^

A'?- evewt< u < €4 '{■ •: ( (

Szur(kata Alapitv^
<Syertnekekf

' '301 P Bank 5 • y ■ 7

?c?? i._>S ^7

ai» uoogle ccmfmaiVu/a/dksOSiSyctJeST&view^p’Asearchsali&permmsgid-msg-a^GAr-SaSSfieSSSr530839810&simpt=rnsg 3Aj-t'3f

mailto:szurikatabelso@gmail.com
mailto:szurikatabelso@gmail.com
mailto:Htkarsag.gyer1@med.semrnelweis-univ.hu


t'j .’9 20 21 Gmail • SzurikMa Alapitvany - szr^a^helyezes

*Z Gmail Szurikata Alapitvany <szurikatabelsc@gnwil.co^

Szurikata Alapitvany - szoborelhelyezes

Attila Szabo <szabo.aUila@med.semmelweis-univ.hu> 2022. marcius 29 7.46
Cimzett: Alapitvany Szurikata <szurikatabelso@gmail.com>

Tisztelt Gai CsiHa!

Eloszor is nagyon kbszbndrn a gratulacibt. En is druldk. hogy tudtunk szemnelyesen beszelni.
A kbvetkezo dontest hoztam. Tarnogatom az Alapitvany mukodeset es koszonom a klinika munkajanak Onok 
reszerol tortend tamogatasat. Aggalyaim tovabbra is vannaka szobor helyevel, de tamogatam az. elhelyezeset 
Ugyanakkor jelzem, ha rongalbdik vagy ezzel egyutt a kerites is serul. lefestik stb. A szobor ujbbb elhelyezeset 
mar csak a klinikan beliil tudom elkepzelni.

Udvbzlettel.

Szabo Attila

»> Szurikata Alapitvany <szurikatabelso@gmail com> 2022.03.28. 22:26 >»
•A: sznveg et van

2 melleklet

■JOLz

mV'”''

Air^.z
..j° %

. 'X.

■ S'S’ “““
■ . . t,.- - A

A? < G ;■ A

M > ’ u c A 1 b < t < UC < > z ...

tu d 1 I X-' (

i Z /

OS i

$z.urik&U Ai>:pi;-’any 
a Diaboteszes G.
2143 Kistarcss K;v ...- a \stoa - - 

186: tj
OTP Bank <vio ........

.ayle I /2061 i974,;:m u ta ms

mailto:szabo.aUila@med.semmelweis-univ.hu
mailto:szurikatabelso@gmail.com


Helyszin



Latvanyterv



Budapest Fovaros VIII. kerOlet

JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

Szerzodesszam:...../2022
Iktatoszam:

VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejbtt egyreszrbl
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat

szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgarmester
nyilvantartasi szam: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt.
szamla szama: 11784009-15508009
mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrdl 

cegjegyzekszam:...
szekhely:...
adoszam:...
bankszamlaszam:
mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

- a tovabbiakban egyuttesen Felek - kbzbtt az alabbi feltetelek mellett:

1. Elozmenyek

1.1. A szerzodeskbtesre a .... ...... szamu Kepviseld-testuleti dontes alapjan keriil sor. Felek 
rbgzitik, hogy a szerzodes targyat kepezd szolgaltatas szellemi termeken alapulb szolgaltatas, 
mely szellemi termek Vallalkozo tulajdonaban all, igy a szolgaltatas nyujtasara kizarolag 6 
jogosult. Ezen okbol a felek a versenyeztetes szabalyait melldztek.

2. A szerzodes targya

2.1. Megrendelo jelen szerzodes alairasaval megbizza a Vallalkozot, hogy 1. szamu mellekletet 
kepzo latvanyterv alapjan elkeszitse az emlektablat es helyezze el, elore egyeztetett 
idopontban Budapest, VIII. kerulet ... (HRSZ: ...) szam alatti lakohaz homlokzatan., az 2. 
melleklet szerinti arajanlatnak megfeleloen.

2.2. A Vallalkozo vallalja, hogy az emlektablat elkesziti, megmunkalja, kihelyezi es rbgziti a 
Megrendeld altal meghatarozott helyre az ... homlokzatan, elore egyeztetett idopontban.

3. Teljesitesi hatarido

3.1. A Vallalkozo a szerzodes targyat kepezd feladatok ellatasat a szerzodes hatalybalepesenek 
napjaval kezdi es a teljesitesi hatarido a szerzodes alairasat koveto 45 nap. A szerzodes 
mindketfe! altali alairas napjan lep hatalyba.

3.2. Amennyiben Vallalkozo olyan okbol, amelyert felelos, a szerzodes teljesitesevel kesedelembe 
esik, ugy a Vallalkozo kesedelmi kbtbert kbteles fizetni. A kesedelmi kbtber merteke a 
kesedelembe eses napjatol kezdve naponta 5.000 Ft, de legfeljebb a netto vallalkozoi dij 
25%-a. A kesedelmi kotber bsszege esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; a 
pdthatarido eredmenytelenul eltelik; vagy ha a kbtber eleri a kikbtbtt legmagasabb merteket.



Budapest Fovaros VIH. kerulet

JOZSEFVAROSf ONKORMANVZAT

Amennyiben Vallalkozo kesedelme meghaladja a 10 naptari napot, Megrendeld jogosult a 
szerzodest azonnali hat^Hyal felmondani.

Amennyiben a Vallalkozdra vonatkozo hatarido tullepesenek oka a Vallalkozonak nem 
felrohato, abban az esetben a teljesitesre jelen szerzodesben megallapitott hatarido 
Vallaikozot nem kdti, illetve teljesitesi hatarido a kesedelem idejevel meghosszabbodik. Ilyen 
oknak kell tekinteni kijlbnosen:

a) a feladat utolagos mddositasat,

b) Megrendeld kesedelmesen teljesiti adatszolgaltatasi kbtelezettseget,

c) Megrendeld olyan ujabb tenyt, adatot, stb. kdzbi, amely a szerzodes lenyeges tartalmara 
kihatassal van,

d) a szerzodes megkbtese utan olyan kbtelezden figyelembe veendo eldiras (jogszahaiy, 
szabvany, szabalyzat stb.) lep hatalyba, melynek rendelkezese folytan a mar elkeszitett 
dokumentaciot, vagy annak reszeit at kell dolgozni.

3.3. Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos szerzodesszeges 
6.12. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan okbol, amelyert a 
Vallalkozo felelos, meghiusul, a Vallalkozo meghiusulasi kotber megfizetesere kbteles. A 
meghiusulasi kotber merteke a netto vallaikozot dij 25%-a. A meghiusulasi kotber a teljesites 
meghiusulasaval, illetve az azonnali hatalyu felmondas Vallalkozdval tbrtend kozlesevel valik 
esedekesse.

3.4. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo neki felrohato hibas teljesitese eseten a 
Megrendeld a hiba kijavitasaig a kesedelmi kotberrel megegyezd merteku kotberre jogosult. 
A hibas teljesites esetere kikdtdtt kotber esedekesse valik a kifogas kozlesevel, illetve a 
kesedelemre vonatkozo szabaly szerint. Hibas teljesites eseten Vallalkozo elsbdlegesen az 
szolgaltatas kijavitasara koteles.

3.5. A Megrendeld az esetleges kotber igenyet irasban jelzi a Vallalkozonak. Amennyiben a 
Vallalkozo 3 napon belul magat erdemi indokolassal es azt alatamasztd bizonyitekokkal nem 
menti ki, akkor a kotber elismertnek tekintendd. Megrendelbnek jogaban all a kesedelmi, 
illetve a hibas teljesitesi kotbert az esedekes vallalkozoi dijba beszamitani es annak 
osszegevel a vallalkozoi dijat csbkkenteni.

3.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbert meghaladd karanak 
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesitesi kotber megfizetese nem 
mentesit a teljesites alol.

4. A vallalkozoi dij, fizetesi feltetelek

4.1. A Vallaikozot a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok szerzbdesszeru elvegzeseert 
..... ,- Ft + Afa, azaz bsszesen ......... Ft dsszegu vallalkozoi dij illeti meg. A vallalkozoi dij a 
teljesitesi hataridbre prognosztizalt, fix dsszegu atalanydij, amely a jelen szerzodes targyat 
kepezb feladatok vegrehajtasahoz sziikseges teljes bsszeget tartalmazza, azon tulmenben - a 
6.2. pontban foglaltak kivetelevel - Vallalkozo semmilyen jogcimen egyeb igenyt nem 
tamaszthat a Megrendeldvel szemben. Vallalkozo teljesitese akkor szerzbdesszeru, ha a 
Vallalkozo a jelen szerzodesben meghatarozott feladatokat teljes kbruen elvegezte. 
Megrendeld teljesitesigazolast allit ki a Vallalkozo reszere, aki ennek birtokaban 
benyujthatja a vallalkozoi dijrdl szolo szamlat. A szamla kibocsatasanak feltetele a 
Megrendeld altal kiallitott, kifogast nem tartalmazd teljesitesigazolas, amely a szamla 
mellekletet kepezi.

A Vallalkozo szerzbdesszeru teljesitesenek igazolasara Barta Ferenc fdepitesz jogosult.
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Megrendelo a vallalkozbi dijat az alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 
15 napon beliil, banki atutalassal fizeti meg a Vallalkozo bankszamlajara.

Megrendelo fizetesi kbtelezettsegenek kesedelmes teljesitese eseten Vallalkozbt kesedelmi 
kamat illeti, melynek merteke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdese alapjan szamitandb ki.

4.2. Megrendelo eldleget nem fizet, Megrendelo a reszszamlazas lehetoseget nem biztositja, de a 
Vallalkozo eloteljesitesre jogosult.

4.3. A szerzodes iehetetlenulesere a Ptk. 6:248. § szabalyai az iranyadok.

5. Kapcsolattartas

Szerzodo Felek kijelentik, hogy az eml£ktabla allitassal kapcsolatban az egyuttmukodesi 
kbtelezettsegeiknek az altalaban elvarhato modon tesznek eleget, a hibatlan teljesitesehez 
szukseges valamennyi informacidt egymas rendelkezesere bocsatjak.

Megrendelo reszerol kapcsolattartok:
Barta Ferenc
Telefonszam: (1) 4592-131
E-mail: bartaf@jozsefvaros.hu
Peterffy Marton
Telefonszam: (1)4592-565
E-mail: peterffym@jozsefvaros.hu

Vallalkozo reszerol kapcsolattartok:

nev: Moczar Gergely
Telefonszam: (30) 430-9971
E-mail: graviston@graviston.hu

Felek kbtelesek a kapcsolattartoik adataiban bekbvetkezo valtozasokat a masik fellel 
haladektalanul kdzolni.

6. A felek jogai es kotelezettsegei

6.1. Vallalkozo kbtelezettseget vallal arra, hogy feladatait a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezdsek 
alapjan, a tole elvarhato minosegben, megfelelo szakmai gondossaggal, a legjobb tudasa 
szerint teljesiti a Megrendelo erdekeinek figyelembe vetelevel.

6.2. A Vallalkozo szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerzbdesben meghatarozott feladatok 
elvegzesehez szukseges kepesitessel, szakmai tudassal, tapasztalattal es eszkbzdkkel, tovabba 
ezeknek a felteteleknek a szerzodes teljes iddtartama alatt meg fog felelni. Vallalkozo 
alvallaIkozot kizarolag a Megrendelo elbzetes irasbeli hozzajarulasaval alkalmazhat. 
Vallalkozo a jogosan igenybe vett alvallalkozdi magatartasaert ugy felel, mintha maga jart 
volna el. Az alvallalkozo jogosulatlan igenybe vetele eseten a Vallalkozo felelos mindazokert a 
karokert is, melyek igenybeveteluk nelkul nem kbvetkeztek volna be.

6.3. Vallalkozo az altala vegzett tevekenysegert felelosseget vallal. Vallalkozo helytallni tartozik 
Megrendelo iranyaba a Vallalkozdnak felrdhatd okbol okozott karert is.

6.4. Vallalkozo a jelen szerzodesben feltiintetett adataiban bekbvetkezett valtozast a 
Megrendelovel megfelelo idoben, de legkesobb 5 munkanapon beliil, irasban kbteles kbzolni. 
Az ertesites elmulasztasabol eredb karert a Vallalkozo felel.

6.5. A Szerzodo felek kbtelesek a szerzodes idbtartama alatt folyamatosan, a jbhiszemuseg es a 
tisztesseg kbvetelmenyeinek megfeleloen, kblcsbnbsen egyiittmukbdni, egymassal sziikseg 
szerint egyeztetni. Ennek megfeleloen idoben tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen 
szerzodesben foglaltak teljesitdsdrbl, hanem minden olyan szamottevb kerdesrbl, ameiy a 
szerzodes teljesitdsere kihatassal lehet.

V3,;
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Amennyiben barmelyik Fei megszegi a tajekoztatasi es egyiittmukbdesi kbtelezettseget, 
kbteles a masik Fei ebbol szarmazd karat a szerzodesszegessel okozott karokert vald 
feleldsseg altalanos szabalyai szerint megteriteni.

6.6. Vallalkozd kbteles jelen szerzodesben meghatarozott feladatait a Megrendelb utasitasainak 
megfelelben ellatni, Megrendelb csak a Mellekletben rbgzitett emlektabla allitast illetben 
adhat Vallalkozdnak utasitast. Vallalkozd amennyiben a megrendelesnek nem, vagy nem 
teljes mertekben tesz eleget, a vonatkozo utasitasokban foglaltaktdl szandekosan vagy 
gondatlanul elter, es ezaltal nem megfelelb mindsegben vegzi el a feladatot vagy Megrendelb 
reszerbl a feladat elvegzesevel szemben barmilyen jogos kifogas meriil fel, ugy Vallalkozd 
kbteles a feladatot hibatlanul ujbdl, dijmentesen elvegezni. Vallalkozd a Megrendelb 
erdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelben kbteles eljarni, de az elet-es 
vagyonbiztonsagot, egeszseget veszelyezteto, jogszabalyi vagy hatdsagi hatarozati elbirasba 
iitkozo szolgaltatast nem vegezhet. Ilyen utasitasokat nem hajthat vegre, Megrendelb 
ismetelt, nyomatekos felszblitasa eseten sem. Vallalkozd kbteles Megrendelot figyelmeztetni, 
ha celszerutlen, szakszerutlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetes elmulasztasabdl 
eredd karert Vallalkozd felel.

Amennyiben az utasitas teljesitese a rbgzitett feladatok maradektalan ellatasan tulmutatd 
munkaval vagy kbltsegtbbblettel jar, azt a Vallalkozd csak akkor kbteles teljesiteni, ha a Felek 
az ezert jarb dijazasban kulbn megallapodnak.

Nem jar tbbbletdij a Vallalkozd a Megrendelb irasbeli utasitasa nelkul vagy annak elienere 
vegzett pbtmunkajaert, illetve a rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas megvalositasahoz 
sziikseges tbbbletmunkaert.

6.7. Ha valamelyik fel a jelen szerzodesben meghatarozott barmelyik hatariddt elmulasztja, a 
masik fel - a kesedelem jellegetbl fuggden - a teljesitesre megfelelb pdthataridbt tuzhet ki. A 
pdthataridd eredmenytelen eltelte eseten a Ptk. kesedelmes teljesites kbreben 
meghatarozott jogkbvetkezmenyei alkalmazhatbk, jelen szerzodesben megallapitott 
elteresekkel.

6.8. Jelen szerzbdest barmelyik fel a masik fel sulyos szerzddesszegese eseten - irasban -- 
felmondhatja azonnali hatallyal.

Megrendelb reszerbl sulyos kbtelezettsegszegesnek minbsul:

Vallalkozd szerzddesszeru teljesitese elienere 30 napos kesedelembe esik a vallalkozbi dij 
kifizetesevel es azt a Vallalkozd irasbeli felszolitasat kbvetben sem fizeti meg. Amennyiben 
Megrendelb esedekes fizetesi kbtelezettsegevel kesdelembe esik, a Vallalkozd nyolc napos 
pdthataridbt kbteles kituzni a fizetesi kbtelezettseg teljesitesere. A hataridd eredmenytelen 
eltelte eseten Vallalkozd a szerzbdesszeges jogkbvetkezmenyeit alkalmazhatja.

Vallalkozd reszerbl sulyos szerzbdesszegesnek minbsul kulbnbsen:

A teljesitesi hataridd 10 napon tuli kesedelmes teljesitese;

Vallalkozd jelen szerzddes szerinti valamely kbtelezettseget hibasan teljesiti es 
amennyiben a hiba orvosolhatb -, azt a Megrendelb altal a jelen szerzbdes szerint 
meghatarozott pbthatariddre sem teljesiti szerzddesszeruen;

A Megrendelb erdekeivel ellentetes magatartas tanusitasa;

Titoktartasi es/vagy adatvedelmi kbtelezettseg megszegese.

6.9. Felek rbgzitik, hogy a jelen szerzddes idotartama alatt, valamint azt kbvetben is, kblcsonbsen 
betartjak a hatalyos magyar es eurdpai unids adatvedelmi szabalyokat, ideertve kiilbnosen, 
de nem kizarolagosan az informacios bnrendelkezesi jogrol es az informacidszabadsagrdl 
szolo 2011. evi CXII. tbrveny (Jnfotv."), valamint a termeszetes szemelyeknek a szemelyes
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adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, 
vaiarnint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol szolo Europai Parlament es a 
Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet („GDPR") rendelkezeseit.

A szerzodo felek ezen Szerzodes alairasaval nyilatkoznak arrol, hogy ismerik az Infotv. 
kozerdekii adatok, vaiarnint a kdzerdekbol nyilvanos adatok megismeresere vonatkozd 
szabdlyozasat, s hozzajarulnak ahhoz, hogy az ilyen adatigenylesek - a megfeleld jogszabalyi 
eldirasok es belso szabalyzatokban foglaltak alkalmazasaval - teljesitesre keriiljenek 
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Infotv. 26.§ (2) bekezdese alapjan, az 
abban foglalt tartalommal koteles adatot szolgaltatni jelen szerzodes vonatkozasaban.

Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjan kifejezetten 
jogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjan a masik fel rendelkezesere bocsatott szemelyes 
adatoknak a masik szerzodo fel altali kezeleset, amely celbdl es mertekben ez az adatkezeles 
a jelen szerzodes teljesitesehez a masik felnek sziikseges. Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerzodesben megadott adatok a valdsagnak megfelelnek, illetve harmadik szemely 
szernelyhez fuzodo vagy egyeb jogait, illetve jogszabaly altal vedett erdekeit nem sertik.

Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel es vedelmevel kapcsolatos 
kotelezettsegek a Vallalkozo reszerol a teljesitesben kozremukodokre is megfeleloen 
vonatkoznak.

7. A szerzodes megszunese

a) a teljesitessel,

b) a teljesites lehetetlenne valasaval,

c) a szerzodes felbontasaval, illetve

d) a szerzodes megszuntetesevel.

A szerzodes - a felek eltero megallapodasa hianyaban - a vegteljesitessel szunik meg.

A szerzodes felbontasara elallas eseten kertilhet sor.

A Megrendeld a szerzodestol barmikor - egyoldalu nyilatkozattal - elallhat, koteles azonban a 
Vallalkozo felmerult kdltseget megteriteni. A Vallalkozo akkor allhat el a szerzodestol, ha rajta 
kivul allo ok miatt keptelen a szerzodesben vallalt munkat reszben vagy teljes egeszeben 
elvegezni, ebben az esetben a Vallalkozo akkor mentesul az elallas folytan bekbvetkezd esetleges 
kar vagy veszteseg megteritese alol, ha a teljesites keptelensegrol, annak okarol, annak 
felismeresekor haladektalanul, de lekesdbb 8 munkanapon belui ertesiti a Megrendelot. Azt a 
tenyt, hogy a teljesites keptelenseg nines okozati bsszefuggesben a Vallalkozo magatartasaval azt 
a Vallalkozo koteles bizonyitani, A Vallalkozo az elallast a Megrendelohoz intezett irasbeli 
nyilatkozattal kozli. A Megrendeld barmely fel reszerol tdrtent elallas eseten a dijeldlegkent 
kifizetett bsszeget jegybanki alapkamattal novelten utalja vissza a Vallalkozo bankszamlajara, £s 
ez kepezi tovabbi esetleges elszamolas alapjat.

A Felek a szerzodest - barmikor - kdzds megegyezessel megsziintethetik. Ebben az esetben a 
Vallalkozot csak a kikbtott dij mar teljesitett szolgaltatassal aranyos resze illeti, a reszere atutalt 
dijeloleg fennmarado reszet jegybanki alapkamattal novelten koteles a Megrendeld reszere 
visszafizetni.

8. Vegyes rendelkezesek

8.1 A jelen szerzodes barmilyen mddositasa kizardlag irasban, mindket fel altal alairva ervenyes.

8.2. Vallalkozo jelen szerzodesbol eredd koveteleseit harmadik szemely javara nem
engedmenyezheti, a Megrendeld jelen szerzodesbol eredd koveteleseivel szemben 
beszamitasra nem jogosult.
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8.3. A jelen vallalkozasi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Poigari Tdrvenykbnyvrol 
szolo 2013. evi V. tbrveny es a vonatkozd jogszabalyok rendelkezesei iranyaddak.

8.4. Felek a jelen vallalkozasi szerzodesbol eredd vitas kerdeseket elsosorban bekes modon, kbzds 
egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Annak eredmenytelensege eseten fordulnak az altalanos 
szabalyok szerint hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo birdsaghoz.

Szerzodo felek jelen szerzodest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukka! mindenben megegyezot 
4 egymassal egyezo, eredeti peldanyban - melybol 3 eredeti peldany a Megrendelot, 1 eredeti 
peldany a Vallalkozot illeti meg - jdvahagyblag irjak ala.

Budapest, 2022.....
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