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A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|2. november 22. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat Trom A|aďźtr emléktábla elhelyezésére
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺryi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi X
Hatźff ozati jav as|at a bizottság' szźLmźÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltat.ási Bizottság javasolja a Képviselő-
testii|etnek az előteriesztés mestrársvalását.

Budapest Jĺízsefváľosi on koľmá ny zat
Képviselő.testiilet e számár a

Tĺsztelt Képvĺselő-testület!

A Józsefolírosi Önkoľmányzatfulajdonában lévő közterĹiletek hasnlá|atéról és hasznáIatÁnak
rendjéről sző|ő2412009. (Iv.21.) ĺinkoľmányzati rendelet szabźůyozzaamuvészeti alkotások,
vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktábIák elhelyezését. A rendelet 2. $ (1)
bekezdése szerint Józsefuĺáros teljes kozigazgatási terĹiletén kĺiĺeľülethasznáiatíhozzájaru|ást
kell beszerezni,így M(I) bekezdés g) pontja szerint
,,g) az ]99l. évi W nrvény l09' $-a alapján művészeti alkatásnak minősüIő tárgłak,
valamint a művészeti alkotásnak nem minősĺilő vallási, kuhurális, történelmi szimbólum(ok),
e ml ékt ábl a (ók) elhely ezé s é hez.',

A rendelet szabá|yozza az elhelyezéshez szfüséges kérelmek beadási hatáľidejét is.
Amennyiben a múalkotás tervezett elhelyezésére az év első 6 hónapjában lenne, akkor a
mege|őző év szeptember 30. napjáig kell benyrijtani a kérelmet az Önkormanyzat
Hivatalához. ,,A benyújtou Összesített kerelmelłől a Képviselő-testület a benyújtósi hatóridőt
Irôvető 60 naponbelül dönt.''
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2O|z. Szeptembeľ 30-ig a Polgármesteľi Hivatalhoz Trom Andrástól az alźhbi szövegíi
kérelem érkezett, mely af4l2009, (IV. 21.) ĺinkormrĺnyzati rendelethatźl|yaalá esik.

,,Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzó emléktábla állításóhoz Trom Aladár
emlékére.

Trom Aladár ]9]3. januór 9.-én született Budapesten (anyja neve: Machatsek Viktória),
édesapja józsefvórosi kątolikus temetkezési vállallrozó volt. Sziiletésétől I941-ig a Magdolna
utca 6/a alatt lakott, szüleivel. A vészkorszak idején apám hat zsidót mentett meg. Ezt a
holokauszt máľtírjai és hősei emlékére alapított izraeli Jad Vasem intézet jelolőbizottsága
2003'-ban, a beterjesztett tanúbizonyságok alapjón elismerte, és Trom Aladórnak posztumusz

a ,,Világ lgaza'' emlékérmet adományozta. Az erről kiĺźllított oklevelet lzrael Allam
nagłkovete 2004' december ]5'-én adta ót

Kérésem, hog az onkormányzat engedélyezze, hoqy a csąlád kÓltségén emléktóblót

állíthassanak a Magdolna utca 6/a szám alatti hóz falán, Trom Aladár I00. éufordulója
alkntmóból (20]3. január 9.-én), egł tóblaavató ünnepség keretében.,,

Kéľe m az a|á,ůbi hatź.ľ ozati j av as lat elfo gad ás át.

Ha.ľÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. tźĺmogatjaTrom Aladar emléktáblájĺĺnak elhelyezését a Budapest VIII. Magdolna utca

6la szt.ľr- alatti épület utcai homlok'zatán, amennyiben az emléktźĺb|a e|készítésének és

elhelyezésének telj es költségét a kér eLmező viseli.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2012. ĺovember 22.

A döntés végľehajtásáúvégző szenłezeti erység: VárosfejlesztésÍ és Főépítészĺ lľoda

Budapest, 2012. november 9.

Komássy Akos -ĺ.lĺ.
képviselő

ť*.|. wŁJ'ą*
Dľ. Révész Máľta

képviselő

I Orvenyessegl ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

aljegyzo


