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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x
HatźE o zati j av as|at a bizottság. szźLmźÍ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testĺiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ásźt.

Budapest Józsefuárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testůi let e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Józsefuaľosi onkormźnyzatfulajdonábaĺl|évő közteriiletek használatĺíról és haszná|atźnak

rendjéről sző|ő2412009. (tV.21.) cinkoľmźnyzatirendelet szabá|yozzaamuvészeti ďkotĺísok,
vallási, kultuľális, toľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. A rendelet 2. $ (1)

bekezdése szeľint Józsefuaros teljes közigazgatási teľĹiletén közteľĹilet hasznźtlatihozzźĄźlrulást

kell beszeľezni' így M (I) bekezdés g) pontja szerint
,,g) az ]99]. évi W. tÖrvény l09. $-a alapján művészeti alkotásnąk minősijlő tórgłat
valamint a művészeti alkotásnak nem minőstilő vallósi, kulturális, történelmi szimbólum(ok),

eml éh ábla (ók) elhelye zé s łźhez.,,

A rendelet szabáIyozza az elhelyezéshez szfüséges kérelmek beadási hatariđejét is.
Amennyiben a műďkotás tervezett elhelyezéséľe az év első 6 hónapjában lenne, akkor a

mege|ózó év szeptembeľ 30. napjáig kell benyújtani a kéľelmet az onkoľmanyzat
Hivatalához. ,,A benyújtott összesített kérelmelłről a Képviselő-testijlet a benyújtási hatóridőt
kôvető 60 napon beliil dĺjnt','
20|2. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatalhoz több olyan kérelem érkezett, mely a

2412009. (IV' 21.) önkormlínyzati rendelethatźt|ya alá esik. ÉR KEZäTT 
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A jogszabályban meghatźtľozott hatráridőig az a|étbbi kérelmek érkeztek (valamennyi teljes
terj edelmében me gtekinthető a Váľosfej lesztési és Főépítés zi Itodźn) :

1. 20|2. szeptember 25-én érkezett Polgĺíľmester úrhoz dr Kovács Ágota dr Péterfu
Miklósné kérelme arról, hogy a család emléktábla elhelyezésével állÍthasson emléket
bátyjanak' Kovács Ferencnek, aki 1956. október 24-én halálos lövést kapott a VIII' kerület,
Kľudy Gyula utca 20. számú hźn kapfia előtt. A 24 éves biológus a saľki közéľt előtt
kenyéréľt állt sorba, amikor a Nagyköruton, a Borĺĺľos tér felöl oľosz tankok tűntek fel, és
sorozatot lőttek minden mozgő tźlrgyra, személyre. A taĺkok soľtĹize elől a többi vásrĺľlóval
ęgyutt a fenti hazba akart menektilni. A fiatal feľf,r előľeengedte a nőket és a gyeľmekeket és
utolsóként kint maradva halálos koponyalĺivést kapott.

Erről szeretnének megemlékezni egy emléktábla elhelyezésével. A tábla elkészítésének és
elhelyezésének kĺlltségét a család vá||aLja, az onkormanyzattól közterĹilet haszná|ati
hozzájáĺulást és erkölcsi tiĺmogatást kémek.

2. 2012, szeptember 20-an kérelem éľkezett Hélisz József tĺrtőI, az FTC Baľáti Kĺir
főtitkáÍától, aki azt kérvényezi, hogy Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdaľúgónak
Józsefuĺírosban emlékműve létestiljön. Az aranycsapat tagjĺínak józsefuarosi kotődése
közismeľt, az <itvenes években ,,hátotszága'' a Kőris utca _ Illés utca volt. Az FTC baľáti kĺjre
a kĺjzeli Kálvrĺľia téren szeretne mellszobrot állítani az I954-es svájci futball világbajnokság
gólkirályának, felhasz ntův a az,,tire s en álló'' szob o rta|apzatot.

Az előterjesńó, fóépítésszel egyeztetett véleménye szerint Kocsis Sandor mellszobľiĺnak
megfelelőbb helye lenne a Mátyás téren, mivel az olimpiai bajnok labdarugó a közeli
általános iskolában végezte tanulmányait.

3. Tľom Andrástól aza|ábbi szövegű kéľelem érkęzętt a Polgĺírmesteri Hivatalba:

,,Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, járuljon hozzó emléktĺjbla óllításához Trom Aladár
emlékére.

Trom Alądár I9I3. januór 9.-én sztiletett Budapesten (anyja neve: Machatsek Viktória),
édesapja józsefiárosi katolikus temetkezési vóllalkozó volt. Születésétől ]941-ig a Magdolna
utca 6/a alatt lakott, szüleivel. A vészkorszak idején apám hat zsidót mentett meg. Ezt a
holokauszt mártíľjai és hősei emlékére alapított izraeli Jad Vasem intézet jelolőbizottsága
2003.-ban, a beterjesztett tanúbizonysógok alapjón elismerte, és Trom Aladórnak posztumusz
a ,,Világ lgaza,' emlékéľmet adományozta. Az erről kiáttított oklevelet Izľael Áltąm
nagłlrôvete 2004. december ]5.-én adta át

Kérésem, h,gy az Ónkormányzat engedélyezze, hog a család kĺ)ltségén emléktáblát
állíthassanak a Magdolna utcą ő/a szám alatti ház falán, Trom Aladár I00. éufordulója
alkalmából (2013. január 9.-én), egł tóblaavató ünnepség keretében.,'

4. A Képviselő-testület a |72120|2. (Y. I7.) szźlmű hatźrozatában kifejezte azoÍ
szźndékát, hogy a kerületben Albeľt Camus szoboľ felállításra keľtiljön, amennyiben annak
teljes költségét a kérelmező viseli. A szobor helyszínéľe vonatkozó javaslatát későbbre
ha|asńotta. A döntés végľehajtását végző szervezeti egység a Vríľosfejlesztési és Főépítészi
Iroda az Albeľt Camus Alapítvĺĺny képviselőjével felvették a kapcso|atot. Az A|apítvźĺny a
szobrot a Pollack Mihálv téren. a ńdiő kĺizelében szeretné elhelvezni. mivel a szobor



talapzatźn az írő 1956-os szerepvállalásaľól emlékeznek meg. A téľen beltili pontos helyszín a

ńdíő vezetőségével va|ő egyeztetés utrán keľül véglegesítésre.

Ké ľem az a|á.}bi hLatá.ľ ozati j avaslat elfo gad ás át.

[I,ł,ľ'ĺ.noz.łTI JAVAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

támogatja Kovács Ferenc emléktáblájrĺnak elhelyezését a Budapest VIII. Kľudy Gyula
utca20. számtépület utcai homlokzatán, amennyiben az emléktábla elkészítésének és

elhelyezésének teljes költségét a kérelmező viseli.
kifejezi azoĺ szźndékát, hogy Kocsis Sándoľnak, az Aranycsapat olimpiai bajnok

buđanigojanak szobra felállításra keľüljön Józsefuaros teľületén, azzal, hogy a szobor

pontos helyszínéről és anyagi tźlmogatásaról a Polgármester folytassoĺ egyeńető

tĺĺľgyalást a kezđemény ezővel, az FTC Baľáti Ktjrének fotitkárźtval.
támogatja Tľom Aladaľ emléktáblájĺának ethelyezését a Budapest VIII. Magdolna utca

6la sžám alatti épület utcai homlokzatán, amennyibęn az emléktábla elkészítésének és

elhelyezésének teljes koltségét a kérelmező viseli.
a|72l20I2.(V.17.) szźlműképviselő-testĹileti hatáĺozat 1. pontja a|apjźntźlmogatjaaz
Albeľt Camus mellszobor fe|á||ítását a Pollack Mihály téren.

polglíľmester
|.'3.,4. pont esetén 20|f . ĺovember 22.

2. pont esetén 2O|2. november 22. és az egyeztető tźngyaLások lefolytatását

kĺjvetően

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészĺ lroda

Budapest, 20If. november 20.
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