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Budapest Józsefuáľosi onkormá nyzat

Képviselő-testĺi let e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

L Előzmény

Raduly Józset Budapest Főviíros Közgytĺlésének képviselője 20|3. év februlĺľj ábarl azza| az
elképzeléssel kereste meg Polgármester Urat, hogy a Józsefuaros teľületén a cigáĺy
muzsikusoknak szeretne emléket állítani vagy egy közteľiilet elnevezésével, és/vagy
emléktábla és szobor źilítźsźtval, ehlhezkérve a Józsefuaľosi onkoľmĺĺnyzattźtmogatésźlt.
Képviselő Ut 20t3. márciusi ievelében már konkrétan a Baľoss utca menti 1:szls; ľ''''
közteľĹilet ,,Muzsikus Cigĺĺnyok Parkjď'névľe történő elnevezését javasolja úgy, hogy ott egy
emlékfal is készĹiljön emléktáblákkal, domborművekkel neves muzsikus ciganyok é|ettltját
bemutatandó. Taľlós Istvĺĺn főpolgármester 2013. áprilisi levelében ugyanehhez kértę a
Képviselo-testület véleményét, illetve hozzájaru|źsát.

A Képviselő-testĺilet a I64l20|3.(V.08.) sz. hatérozatában döntött aról, hogy tźtmogatja a
Baross utca menti (35798) hĺsz közteľület ,,Muzsikus Ciganyok Paľkjď' névre tĺiľténő
elnevezését, valamint ott egy emlékmű létesítését. Utóbbival kapcsolatosan a Képviselő-
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester, Sĺĺntha Péteľné alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 20|3.július 17. . sz. napirend

Tárry: Javaslat a Muzsikus Ciglínyok Parkjának megvalósítésáůloz szükséges fedezet
biztosításara

A napirendet gyuzáÍt ülésen kell tíľgyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszerĺĺ/miqigí1ę]t
szav azattobb ség szfü sége s.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság vé|eményezi tr
Határ ozati j av as|at a bizottsttg szěmátt a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
meglźrgyal.ásźú.
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testĹilet felkérte a Polgármesteľt, hogy a pénzbeli támogatás méľtékéről egyeztessen a
Főváro s i o nko rman y zatta|.
A Budapest Galéria meghívásos képzőművészeti páIyazatot iÍt ki az emlékmű
megtervezésére, melynek eľedményeként Illyés Antal szobrászmllvész teľvének
megvalósítását javasolta. A 810/2013.(v.29.) számű határozatźtban a Fővaľosi K<izgyúlés
tźtmogatta ,,az |||yés Antal szobrászmuvész áIta| tervezett Muzsikus cigányok emlékhely c.
alkotás |étrehozását 15.004 eFt ĺisszkoltséggel, mely a VIII. keľületben újonnan elnevezett
Muzsikus ciganyok paľkjában (hĺsz. 35798) kerĹil fęlállításra.''
A terv alapjan a téľen átlósan futó kĺjzlekedő utak metszéspontjźnźi a gyepfelületeken
helyeznének el négy darab 240 cm magas' 50 cm élhosszúságú, egyenlőszáru haromsz<ig

alapű süttői mészkő sné|ét. A 60x40cm méretíĺ domboľműveket az utak felől közvetlenül
látható oldalakľa, 150 és 230 cmközötti magasságbahelyezi. (1. sz. melléklet)
Előszor 8 miĺvész poľtéja kerĹilne feI az oszlopokra, a veltik kapcsolatos felirat a mészkőbe
lenne vésve . A zenészęk: Járőka Sándor, ifi. Jaľóka Sándor, Bobe Gáspár Emő, Beľki LászLő,
Peľtis Jenő, Lakatos Sánđor, Kozźk. Gábor Józset Cziffta Gycirgy.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

Az emlékhely megvalósításĺĺhoz kĺimyezetének rendezése, kitisztítasa is szfüséges. A
Fővaľosi onkoľmanyzat tájékoztatása szeńnt a Főviĺrosi Közgnilés által biztosított fędezet a
szobor anyagköltségéte, az a|apozźlsľa' a közvetlen kömyezet rendezéséľe és a szobrász
munkadíjara elegendő. A paĺk zöldfelületének rendezése ugyanakkor szfüséges, melynek
fedezetéről, valamint a feladatot végrehajtó szervezetróldöntés sziikséges.

ilI. Tényállás

A Fővláľosi Önkormrínyzat 20|3 szeptembeľében tervezi az emlékmiivet felavatni, ezért a
keľiileti onkormanyzat iiajdonosi hozzájaru|źlsa szükséges az emlékhely felállításrĺhoz. A
környezet rendbehozatala indokolt 3.000,0 e Ft összegben, mely magźtban foglalja 2000 m2
gyepfelület felülvetése, 420 db cseľje Ĺiltetést, 5 db fakivágást, fapótlást, valamint keľti
szegélyek építését és jĺĺľdalapok felújítását. Az emlékmú méltó kialakításĺĺhoz a keľiileti
onkormanyzat 3.000,0 e Ft összegtĺ támogatás nyújt a Főváľosi onkormĺínyzat részére. A
kiadások biztosítasa érdekében az onkoľmźnyzat 20|3. évi ktĺltségvetésének módosítása is
sztikséges.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Képviselő-testĹilet döntése Magyaľország helyi önkoľmlĺnyzatairól szóló 20|l. évi
CL)ooilX. tĺiľvény 42. s 8. pontjan, valamint l07. $-an, a költségvetés módositása az
Alaptĺirvény 32. cikk (Z)bekezdése és a32. ci|<k (l) bekezdés f) pontjĺĺn alapul.

v. Dtintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiilet |64120|3.N.08.) sz. határozata alapján a konkrét tęrvekľe vonatkozóan
a fulaj dono si hozzájarulásról kell dtinteni.
A Józsefulĺľosban nagyszźlmícigĺíny kisebbség él, akiknek a muzsikus cigányok apéldaképei,
ezért aJózsefuarosi onkoľményzat a szobor felállítasĺíhozhozzźĄźtrul 3.000,0 e Ft összegben,

oly módon, hogy a pélueszkoz átadásźra vonatkozó szerzóďést köt a Fővĺáľosi
onkoľmanyzattal.
A Muzsikus cigányok parkja jelenlegi állapotában nem méltó köľnyezet egy ilyen emlékmű
felállítasaĺa, a terĹilet burkolatainak felújítása, bővítése, a zöldfeliilet felújítása, a tér
kitakaľítísa is szĹikséges, mely feladatot a Jőzsefuźrosi Városiizemeltetési Szolgálat végez eI

3.000,0 e Ft összegben.



vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

Az e|készĺilt műalkotas méltó módon állít majd emléket a víIźryhíru magyar muzsikus
cigłínyoknak, valamint felállítasra kerülő emlékmiĺ környezete is megújulhat. Az
onkoľmĺĺnyzat kiadása egyszeľi 6.000.000 Ft összeggel emelkedik, a míĺalkotás fenntartásĺíľa
nem kell feďezetet biztosítani, mert az a Fővĺáĺo si Önkorman y zat tu|ajdonában marad.

Kéľemazalrábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testület úgy diĺnt' hory

1. tulajdonosíhozzźjárulását adja az Illyés Antal szobrászművész źt\taI tervezett Muzsikus
Ciganyok emlékfiely c. alkotas felállításĺíhoz a Muzsikus Ciganyok Paľkjában, a Baross
utca menti (35798) hľsz telken.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 201-3.július 1 7.

2. ahatfuozat 1. pontja szerinti emlékhely kialakításahoz 3.000,0 e Ft-ot biztosít a Fővarosi
onkormanyzat tészéľe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20t3.jú1ius 17.

3. felkéń a polgármesteľt a hatźrozat 2. pontja a|apjan kĺitendő péľzeszköz átađásrő| sző|ő
szerződés a|áírására.

Felelős : polgĺĺľmesteľ
Határidő : a szerzódés a|áítźsának hataridej e f0 I 3 . j úl ius 2 5 .

4. ahatźrozat 1. pontja szerinti emlékhely köľnyezetének felújításara 3.000,0 e Ft.ot biztosít
aJózsefvźrosiVaľostizemeltetésiSzolgéiatrészére.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: z}I3.július 17.

5. ahatározat2. és 4. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím mfütidési cél és általanos taľtalékon belúll az
általános tartalék _ kötelező feladat - e|őfuźnyzatźlrőI3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
l1105 cím _ ĺinként vállalt fe|adat _ egyéb felhalmozási kiadáson beliil a felhalmozás
célú tamogatás źi|anháztaĺtáson belülre e|óirźnyzatźra a Muzsikus Cigínyok
emlékhely c. alkotas fe|áilitźsźůloz,

b) u Önkoľmanyzatk'ladźs 11107-0l cím műkĺidési cél és általanos tartalékon bęlru| az
általĺĺnos taľtalék _ ktitelező feladat . e|őirányzatálrőI3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108.02 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási mfüĺidési kiadásokon belül az
irźnyítő szervi tĺímogatásként folyósított tlímogatás kiutalása e|oirányzatőtta a
Józsefu ĺĺľosi Varostizemeltetési Szolgálat támo gatása címen.

c) a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím _ ĺinként vállalt fe|adat _
ťlnanszirozási mfüödési bevételeken beliil a mfütidési fuányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési száriźn tĺiľténő jőváítás e|őirźnyzatát 3.000,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyíđejrĺleg ugyan ezen cím dologi kiadási e|őirźnyzatát _ i'nként
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vállalt feladat _ 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus cigányok paĺkja felújítasa
címen.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: az önkorm źnyzat költségvetésének ktivetkező módosítása

6. felkéri a Polgármestert, hogy ahatźĺrozat 2. és 4. pontjában foglaltakat az ĺjnkoľmtnyzat
költségvetéséről szóló rendelet következĺĺ módosításáná|vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: az önkorm ányzat költségvetésének követkęző módosítása

+ dłintés végrehajtását végző szervezeti erység: Városfejlesztési és F.őépítészi
Uryosztály' Pénzüryi Uryosztály

t\ľh4
dr. Kocsĺs ls.ĺ.áLté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimĺĺn Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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1.sz. melléklet




