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Képviselő-testiĺlete számár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-tęstiilęti iilés időpontja:20| l. októbęr 6.

Tárgy: PénzĹigyi fedezetbiztosíüás a Ludovika téren találhatő Névtelen hősök emléke c.
miĺalkotrĺs felúi ításáľa
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VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi _

}latáľ ozati j av as|at a bizottság szźtmát a..

A Vĺáĺosgazdálkodrísi és Pénzügyi Bizottsáý HumĺánszolgőiÍatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-

Tiszte|t Képvise|ő-testü|et!

l|u/'ég az év elején kezdeményeztem Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter tlméĺ| a Józsefuĺĺľos
területén található honvéde|mi vonatkoással bíró hiíľom felújítĺísľa szoruló köztéri szobor
rekon strukci ój ának támo gatásźÍ.

Miniszter úr a hiĺrom általunk megjelölt szobor közül a _ HM Tĺźrsadalmi Kapcsolatok és

Hadisírgondozó Hivątal lröltségvetése terhére - Ludovika téren található Fovríľosi ollkormźnyzat
tulajdonában |évő, |924-ben közadakozrásból felállított, Horvay Janos alkotta tĺĺĺľľtĺĺu HoSoK
E M L E KE e|nevezésű köztér| szobor felúj ítás át trámo gatj a.

A miniszter ir azem|itettműalkotĺís felújítasĺíhoz 800.000,- rt + łfa összeggel kívánhozzájárulni.
A fővĺárosi tulajdonú köztéri szobrok kezelése, gondozĺĺsą felújítása a Fővárosi onkoľmanyzat, illetve
a fenntartrásában működő Budapesti Tĺiľténeti Múzeum feladatkörébetartozik, így fennmaľadó iĺsszeg
fedezetének biztosítĺísa éľdekében, megkerestĹik a Fővĺáľosi onkoľmiányzatot.
A Fővárosi onkoľmrányzat öľömmel fogadta a kezdeményezésünket, illetve a miniszter úr tĺámogaüísát.
Elozetesen úgy nyilatkoztak,hogy a kerületi onkoľmrányzattal közösen 50-50%-os arĺánybaĺr vállalnĺák
a hiány zô rész ťlnanszirozásá./'.
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A műalkotásnak a Budapest Galéria - a jogutódja a Budapesti TÖrténeti Múzeum_ által koľábban
meghatiáľozott várható felújítĺísi, lebonyolítási költsége bruttó 2 millió forint.
A rekonstrukció kĺiltségei az e|ózetes egyeztetések eľedményeként a következo arźnyban oszlana meg
az érintettek között.

HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisíľgondozó Hivatal: bruttó l,0 Mft,
a Fővĺírosi onkoľmrányzat:
a Józsefvĺíĺosi Önkormánvzat

bruttó 0,5 Mft,
bruttó 0,5 Mft.

A Képviselő.testiilet tĺímogatása esetén az érintettek közös erőfeszítésével a Ludovika tér és környéke
hamaĺosan egy felújított szoborral btiszkélkedhet.

A műalkotás rekonstrukciójának mielőbbi megvalósítiása érdekében, kérem a T. Képviselő-testületet,
hogy a Ludovika téľen található, Horvay János alkotta NEWELEN HosoK EMLEKE elnevezésű
ki'ztéri szobor felújít.ísát az onkormányzat 500 e Ft-tal trímogassą melynek fedezeteként a 1 l 107-03
cím fejlesztési celú, vagyongazÄéllkodrási célú céltaĺalékot javaslom megjelölni.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló |9ĺ2009. (V.16.)
iinkoľmĺányzati rendelet 4. $ (4) a) pontja alapján a 20|I. évi kĺiltségvetési rendelet módosítrása a
Képviselő-testiilet hatĺásköre.
Javaslom felhatalmazni a po|gĺíľmestert, hogy az 500.000,- Ft összegű pénzeszközź.ŕadźsa érdekében a
Fővĺíľosi onkoľmrányzat intézményével a Budapesti Történeti Múzeummal kötendo támogatási
szerződést írja a|á.
Kéremaza|ébbihatározati javaslatelfogadĺását.

IIłrÁnozłľI JAVASLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hogy
t. a Ludovika téren talá|ható, Honay János a|kotta NEVTELEN HosoK EMLEKE

elnevezésĺĺ köztéľĺ szoboľ Fővárosĺ Onkoľmányzatintézményének a Budapesti Ttiľténeti
Múzeumnak a beruhálzálsában tiiľténő felújítását 500.000'- Ft-tal támogatja' és a
támogatás fedezetként a 11107-03 cím - fejlesztési céltĺ' vagyongazdálkodásĺ célú
cé|taľtalékot jelii|ĺ meg.

2. fe|hata|mazza a polgármestert, az 500.000,. Ft összegíí pénzeszkłiz átadása éľdekében a
Főváľosi onkoľmányzat intézményével a Budapesti Töľténeti Múzeummal ktitendő
támogatási szerződést írja alá.

3. Az onkoľmányzat és a Po|gáľmesteri hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztésĺ cé|ú,
vagyongazdá|kodási céltaľta|ék e|őirányzatát 500 e Ft-tal csiikkenti, ezze| egyidejűleg a
kĺadás 11105 cím felújítási céIű támogatáséľtékĺÍ kiadás e|őirányzatát ugyan ezen
összeggel megemeli a NEWELEN HosoK EMLEKE e|nevezésĺĺ ktiztéľi szoboľ
felúj ításának támogatása miatt.

4. fetkéľi a po|gáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az Onkoľmányzat 20l|. évi
kö|tségvetéséľől szó|ó ľendelet ktivetkező módosításánál vegye figyelembe.
Fele|os: Polgĺĺrmester
Hatráľidő: azonna|, illetve a 2011. évi költségvetés soľon következo módosítĺísa

A végľehajüásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodĺísi Ügyosztály és Pénziigy LJgyosná|y

Budapest, 201 l. szeptember 23. 
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Dľ. Mészĺáľ Erika
a jegy zi5t helyettesítő alj egy
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Nyt. szám:4-7a2a11.

Đľ, Kocsis Máté po|gármester
Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et
Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivata|a

Budapest

Tárgy: VlIl. kerÜ|eti hősi em|ékművek heĺyreállítása

Tiszte|t Po|gármesteľ Úľ!

KöszÖnette| vettem a három emlékmĹi fe|újítására vonatkozo hozzávető|eges
árkalku|áciit. A tárca a Ludovika téľen taĺá|ható Névte|en hősök emlékének
felÚjítását támogatja 800.000,- Ft + ÁFA összegge| a HM Társada|mi Kapcsolatok és
Hadisĺrgondozo Hivata| (HM TKHH) koltségvetése terhére'

Az osszeg a nevezett szervezeti egységgel torténo szerződéskotést követően,
az e|végzett munka után, szám|a e|ĺenében kerÜlátuta|ásra.

Kérem poIgármester urat, hogy szakkozege a részletek egyeztetése végett a
HM TKHH igazgatójához, dr' To|| Lászli aĺez

Budapest, 2011. április 12 -łn

Udvözli:

-a, tĺ^'1{- {-t-
Hende Csaba
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Kocsĺs Máté po|gárĺnestęľ rjr ľészére
Vl|l' keľĺi|et Józseév ' "

1082 Budapest
baross u. bJ-b/.
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Tiszte|t PoIgármester Ur!

tromme|fogadtuk, hogy a HM Társada|mi Kapcso|alok és Hadisírgondozo Hivatal' a

V|ll. kerü|eti tnkormányzat és a Fovárosi tnkormányzat egyÜttmijkodése keretében

mid nyĺ|ik a V|ĺ|. keĺüĺet Ludovika téren ta|álható Néyŕe/en hösok emléke c. mij

megújítására.

Tájékoztatom' hogy a fe|adat e|végzéséve| szakmaĺ ĺntéŻményÜnket, a Budapestĺ

Torténeti Múzeumot (me|y jú|ĺus elsejéto| a Budapest Ga|éria jogutrdja) bízzuk meg.

Ąz e|Ôzetes egyeztetéseknek megfe|e|ően a bruttó 1,75 MFt-ot kĺtevő felújításhoz a

ĺ-{M Társada}mi Kapcso|atok és Hadĺsíigondozó Hivata| bruttó 1,0 MFt; a V|||' kerü|eti

Önkormányzat és a Fővárosi Önkoľmányeat - tekintettel a kozbeszerzés várható

költségeire is - bruttó 0,5+0,5 MFt (0,3 1,71p1+3fą+közbeszerzésĺ kciltség) osszesen
1,0 MFt nagyságrendben járuĺ hozzá'

KérjĹik, hogy az Önök céfeĺ.egĺi támogatását a Budapesti Torténeti Múzeummal

kotendő pénzeszköz átadási szerződés kerełében szĺveskedjenek részükre átadnĺ" A
rész|etek egyeztetése érdekében a kapcso|attartó a Főpo|gármesteri Hĺvatalban

Kóvacsĺcs |ldiki főtanácsos, é Kultuŕá|is, Tuľisztikai és Sport Főosztáĺy pénzĺlgyi

cśopo-rtvezetője,ii!etüeäBTM-néĹĚäŕänczieanórne.gäzuásägi,ĺgazgaiói

Budapest, 2011, a.Uguszŕus ,,fi.,,
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