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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatfu o zati i av as|at a bizottság számźr a:

Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

Baueľ Sándor az emberi jogok eltiprása és a kommunista önkény e|leni tiltakozźlsu| |969. január 20-án
délben, a Nemzeti Múzeum keľtjében ruhájźlt leöntötte benzinnel, majd felgyujtotta magát, követve a
cseh diákot, Jan Palachot, aki 16-áĺ,Prágában a Vencel téren tette ugyanezt, így ti|takozlla a szovjet
megszá|lás ellen. A magyar fiatalember búcsúlevelében an' íľta: ,,szeretnék élni, de most szénné égett
holt testemľe van sziiksége a nemzetnek.''

Baueľ Sándor emléktáblájźIt2001. október |7-én avattźlk fel a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.

A fiú édesanyjának testvére, Yźtcz Gyu|a. unokaöccse emlékére szobrot szeretett volna felállítani,
vál|alva a szoboľállítás teljes k<iltségét kifizetését. A mellszobor teľvezéséľe és elkészítéséľe }Jargitai
Ottó amatőr szobrászt kérte fel.

Józsefuáros Képviselő-testiilete máľ 2008-ban döntött arról, hogy a szoboľ a keľületben felállÍtható. A
379ĺ2008. (VI. 25.) szźtműhatározatában támogatta Yárcz Gyu|a elképzelését, miszerint a szobrot a
Prźúer utca 15. szźtm a|atti iskola oldalfalánál he|vezzék e|.
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A Budapest Galéria Bíráló Bizottsźrya állásfoglalásźban a szoborral egyetértett, a helyszínt azonban
nem találta megfelelőnek, mivel az iskola előterében áll Szanyi Péter ,,Pál utcai fiúk'' címiĺ többalakos
kompozíciój a, és ezze| átellenben új képzőművészeti alkotás elhelyezése szerzói jogokat sértett vo|na.
Javasolták, hogy a kerĹilet keressen másik helyszínt a szobomak úgy, hogy a szobrot ,,közforgalmli
térben csakis tryy he|yezzék el, hory ne kelljen a körplasztikairánttźtmasztott igényeket kielégítenie''.

A Képviselő-testület a 200/2011. GV. f|.) szźmű haÍźrozatában javasolta a Fővárosi onkormányzat
Közgyulésének, hogy azErdé|yi utca nevét Bauer Sándor utcára változtassa. A Közgyulés a javaslatot
20ll. április 27-én tartott ülésén elfogadta. Az emlékmű elhelyezését szívügyĹiknek tekintők ekkor
gondoltak ana,hogy azt$ utca közelében lenne méltó helye a szobornak. Helyszíni bejárások során, a
Mátyás térenta|áiták meg a legkedvezőbb helyet. Az |195/20I1'.(vII.f7.) száműhatározatában a
Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi döntését ađta a szobor Mátyás téľen való
elhelyezéséhez. A szobro t 20 |2. márc ius 1 8-án tinnepélyesen felavatták.

A szobor ái|ítőja, Vácz Gyula,2013. május |7. napján idős koľaľa tekintettel _ az e|őterjesztés
mellékletét képező kérelmében _ felajánlotta azt, hogy a Hargitai ottó szobrász á|ta| készített Bauer
Sándoľ emlékére VIII. kerület Mátyás téren felállított kizźrő|agos tulajdonźtt képező mellszobrot a
Budapesti Józsefuárosi onkoľmányzat tu|ajdonába adja téľítésmentesen.

A szobor fenntaľtása jelenleg költséget nem igényel, mivel a szobor tisztítása tizévenként egyszer
esedékes, erre majd az aktuális évben a költségvetés fiiggvényében kell fedeztetet biztosítani.

Tekintettel a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény l07. $-ára,
amely szerint a tulajdonost megillető jogok gyakoľlásáról a Képviselő-testület rendelkezik, kérem a
Tisaelt Képviselő-testtilet tźlmogatźsźlt aYźrcz Gyula źita|tett felajánlás elfogadásrához.

Kérem a Tisĺelt Képviselő.testtiletet az a|źlbbi határozati javaslat elfogadásaľa.

Határozati Javaslat

A Képviselő-testĺilet űgy dłint' hogy
elfogadja Yźrcz Gyu|a felajánlását, mely szerint a Hargitai ottó szobrász á'|ta| készitett, VIII. keľtilet
Máýás téren felállított Bauer Sandor emlékszobor térítésmentesen a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tulaj donába keľül.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|3. mź|us 22.

A döntés végrehajtását végzó szervezetiegység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest, 2013 . mźĄus 2I.
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Tárgy: Felajánlás

Tisztelt Budapest Józsefvarosi onkormá ny zat| Tisztelt Po l gármesteľ Uľ !

Alulírott Vácz Gyula (anyja neve: Fehér Etel, születésí hely, idő: Budapest, 1927.02.28',

lakóhelye: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út |76.) ĺjľommel értesültem a

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság testületi ülésén unokaöcsém Baueľ Sandor emlékére

készült mellszoboľ felállításĺához adott tulajdonosi hozzájárulásáról' Eń. követoen

büszkeséggęl vettem résn.2012. máľcius 18. napjan rendezett szoboľavató ünnepségen,

amelyen úgy gondolom méltó konilmények között emlékeztünk meg máľtír unokaöcsém

hazaťlas tettéről és emlékéről'

Mindazonáltal idős korom, továbbá a Tisztelt onkormányzat néhai unokaöcsémmel

kapcsolatos pozitív hozzáttlltsa miatt kijelentem, hogy szeľetném a Haľgitai ottó szobrász

á|ta| készített, levelem mellékletében képi megjelenésben látható, az unokaöcsém Baueľ

Sándoľ emlékére VIII. kerület Mátyás téren állított kizáróIagos tulajdonomat képező
mellszobor tulajdonjogát visszavonhatatlanul felajánlani a Budapest Józsefuárosi

Önkoľmaĺl yzatnak ( 1 0 82 Budapest, B aľo ss u, 63 -67 .).

Fentiek a|apjćnkéľem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy felajanlásomat elfogadni, valamint az

aŁlhoz szüksé ges dönté seket me ghozni szĺve skedj ék.

Budapest, 2013. május 1 7. ,'íi /..
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Yácz Gyu|a J
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos ifi 176.
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