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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ o zati j av as|at a bízottság szźlmár a:

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolg źitatź.si

testü|etnek az e|óteriesztés megtárgy a|źsźt.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Budapest Józsefuáľosĺ onkoľmá nyzat
Képvĺselő.testiilet e sz,álmár a

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A Képviselő-testület 2l20I2. (I. 24) szźtmt önkormanyzati renđeletével módosította a
Józsefuáľosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľůiletek hasznźůatfuól és hasznźt|atźnak

rendjéľől sző|ő, f4l2009. (IV. 2|.) szĺímú rendeletét. A múvészeti alkotások, vallási,

kulturális' t<jľténelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezéséľe vonatkozó kiegészítések

kerültek a rendeletbe' A módosítás egyik fontos eleme, hogy Józsefuĺĺros teljes kĺizigazgatási
teľĹileténközterülethasznźiatihozzźtjáruIástkellbeszeľezni:

2.$ (1)

,,g) az 199t. évi XX. torvény I09. $-a alapjón művészeti alkotósnak minősülő tárglak,

valamint a művészeti alkotásnak nem minősi)lő vallási, lrulturális, történelmi szimbólum(ok),

emléktóbla(ĺźk) elhelyezé séhez.''
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A ľendelet szabá|yozza az e|he|yezéshez szĹikséges kérelmek beadási idejét is. Amennyiben aműalkotás tervezett elhelyezéséte az év második felébęn kerülne .oi, ukko. a kéľelmet
miírcius 31-éig kell benyújtani.
,,A benyújtott osszesített kéľelmelvőt ą Képviselő-testület a benyújtási hatóridőt tq)vető 60
napon belül dÓnt.,'

2012. miírcius 3l-ig a Polgáľmesteri Hivatalba két olyan kéľelem érkezętt, mely a 24l200g.
(1 V. 2 1 .) számu önkormányzati ľendele t hatá|y aalá esik.

2012. februáľ 15-én érkezet|Feyér Ba|źns kérelme (1. számú melléklet)' melyben az
Qntoľmĺĺnyzat hozzájaru|ását kéri, a József köÍttt 77-79. számu épület utcai homl okzatán
Zőtád Ernő emléktáb|ájának az elhe|yezéséhez. Feyér Ba|ázs, a Magyar Köztársaság Tiszti
Keresztjével kittintetett, festő, grafikus, képregény-rujzo|ő, illusztľátói Zőrád Emő unokája.
Kérelmét maľcius 28-án pontosította, részlětesén íeĺ.va a tźblajellemzőit és bemutafua a két
lehetsé ge s v ańáciőt. (2 .. 3 . számił mel léklet)
Az egyeztetések során jutott a Hivatal tudomásara, hogy a Zőrád, Emő Alapítvźny a tábla
|étrehozźséůlozmég nem rendelkezik elég forrássa|,, e,ětjavasolom atźh|aelhelyezésének
támogatását aza|polgźrmesteri keret teľhére, 30 ezer Ft-tal.

2012. februĺír 28-an érkezett a Albeľt Camus Alapítvlány kérelme (4. számű melléklet),
melyben az 5. szálĺrlú mellékletben szeľeplő fotón ábrazo|t mellszoboľ Józsefuĺĺľos teľĹiletén
tĺirténő elhelyezését kérik. Az A|apítvany vá||alja a szob.or megvalósításával kapcsolatos
ĺisszes költséget. A helyszín kivá|asztásábarl aHivátal és az onko tňányzat."!ĺt.eget kérik.A Főépítészi Iroda a szobor elhelyezésére több lehetséges helyszint měgvizśgá|t, majd
széleskciriĺ egyeztetést folytatott, azonban minden fé| sz:aĺĺ,łaru *.gf.l"lő heliszínt még nem
sikerĹilt ta|á|ni. A helyszín vźiasztźst bonyolítja, hogy az A|apítvany a szoboia|a Nobel díjas
író 56-os szerepvźilalását szeretné hangsúl yožni. Eiět javasđlo-, iogy uKépviselő-testtilet a
hozzájaru|ását egy később megnevezett helyszínĺe adja meg.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j av a slat elfo gad ás á t.

H,łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. hozzájáru|Zőrád Emő emléktábla elhelyezéséheza Budapest VIII. József körut 77-79.
számű épület utcai homlokzatán;

2. a Zőrád Emő emléktábla elhelyezéséhez 30 ezer Ft tĺímogatást nyujt a ZőrádErnő
Alapítvány száĺĺ'rlćra;

3. ahatźtrozat 2.'pontjźban foglaltak a|apjarl az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím
működési általĺĺnos és céltaľtalék e|őfuányzatán belül az Atpo|gfumesteri saját keret
e|őirźnyzatát 30,0 e Ft-tal cscikkenti, és ezze| egyidejűleg ä kĺuaa. 11105 cím
működésre átadott pétueszkoz áI|affiháztartáson kiviilrő e|ákanyzatźľ ugyan ezen
összeggel megemeli a Zfu ád Eľnő Alapít vány tźlmogatása címén.

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a. hatźttozat:. ponlauan foglaltakat a kĺiltségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.



5. felkéri a polgáľmestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerzoďés
megkĺitésére.

6. kifejezi azon szándékát, hogy Budapest VIil. keľület teľületén, Albeľt Camus szobor
felállításra kerüljĺln, amennyiben a szoborállítás teljes költségét a kéľelmező viseli;

7. felkéľi a polgĺĺrmesteľt, hogy a szobor helyszínére vonatkozó javaslatát a Képviselő-
testtilet szeptembeľi üléséľe terjessze elő.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 1.2. 5.6. pont azonna|' 3-4. pont a költségvetés következő módosítźsa,7. pont a
Képviselő-testiilet szeptemberi ülése.

A döntés végrehajtá sát végző szervezeti egység: Főépítészĺ lroda, Pénzůiryĺ Ügyosztály

Budapest,2012. május
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Sántha Péteľné

alpolgáľmesteľ polgáľmester
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Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:
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Szabadiné Molnár Éva

Fe|adó:
Kü|dve:
Címzett:
Máso|atot kap:
Tárgy:

Tisztelt Alpolgaľmester Asszony !

EzÍlton kérem hozzźljáru|élsukat a

ł,ł.
I

yazésé|lc,l,'

Helyszín: Bucĺapest, VIII. József Ktt, ?,7-79,.es l.ráz utcai lroln|ĺlkznĺa'
Je|en|eg a táľsashéz hozzźljáru|źtsa i s a bi ľtokun k bĺtľt Vtl 11'
A kö|tségeket az Alapítvány és a Csalácl vá||alja'
Előzetes terveink szeľint, a tábla nréľetę 80x6đcln-cs lcsz' llc|ll(rs ln1tt.vĺllty allyĺrgllĺi|, igćnyĺ:s lrltlllzdonrbormiĺvel, mely a lnűvészĹ éhr,tlzo\ja.

Hozz,i$áru|élsukat, mincj a csalá<l, minĺl a 7,őrác|a|apítvirny ncvćl;cll hĺlliisĺul kö.sz(iniirn!

Váľoln vá|aszrrkat!
Szép napot kívánok!

Postacím: l l65 Bp. Pf' 5ó.

Ii.cyéľ l}alázs
Irtlagłl l)olllt K[i.

lrłtl ĺľ'ęl!'tĺ!@p-ro fi lldaĹstsląn t. lr u'|'tleÍon: 06-20.325-0|ó9
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Ebben a háZban é.ĺt és d'oĺgozott
ő,ĺeté,nek utoĺső évtízed'eíben

Zőrá'd" Ernő festő - é,s graťíkusvvtűvész.

E ľy.ĺ é,ké,re á'ĺ ĺ ította
a Zőrá'd' Ernő ĄÍapftváng.

20L2



Ebben a, IĄáeban é,ĺt
é,łeté,nek utoĺsó é,

ZóriĄd Ernó fest6- é,s graťĺkuswlľÍvé,.ä

EwlV,kí,re áĺfftotta
a Zórád' Ern6 Ąĺapítvá,ng.
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Budapest Józsefuáľosi

Po|gármesteri Hivatal a

Sántha Péterné

aIpolgáľmester

L082

Budapest

Baross u. 63.-67.

Tiszte|t A|po|gáľmester Asszo ny!

A bejegyzés a|att á|ĺó A|bcrt Caĺnus A|apítvłĺny ktlĺatÓľiunlńnak cIllť!
hogy táĺnogassák az A|apítvány a|tal elkťlszíttetctt, zsĹiriztctctt, kĺ
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