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Kénviselő.testůilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testĺĺlet!

Előzmény

|. 20|4. április l-én Boľbély Lász|ő, az FTC Baráti Köľ, az EEE Mozgalom
képviseletébeĺ azzal keľeste meg dr. Sáĺa Botond alpolgáľmester urat, hogy 2014.
május 4.én |6 órakor, a.Rezső téri templom melletti területen, , a Feľencvarosi Toľna
Club alapításĺának l15. évfoľđulója alkalmábőI, 11 juharfa iiltetését és a melléjfü
állított emléktáblĺĺk leleplezését tervezi. Ezek a fak jelképeznék azokat a kertileti
fĺatalokat, akik 1898-99. folyamán a Rezső térĺe jáľtak futballozni és később Dľ.
Spľinger Ferenc tźmogatásával megalapitottźk az FTC-t. A fák mellett elhelyezett
emléktáblĺákon) az ő nevfüet tervezik megöľökíteni, illetve egy ezek'rlél nagyobb
méretíĺ tźLblan ĺisszefoglalnák történetĺiket. (A táblak aÍIyaga: Gravoglas 2 glossy 935
l,5 mm óarany időjaľás álló, t-IV álló, kiiltéri ńzhatástl anyag.) A táblĺĺkat a juharflík

ElorpnľEszri: pR. KocsIs Mn.rÉ PoLGÁRMESTER

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a: 20| 4. ápnIis 23 . . sz. napirend

Táľgy: Javaslat emléktáblák és emlékoszlop elhelyezéséľe

A napirendet nyílt iilésen kell targyalni, a rendelet és ahatÁĺozat elfogadásához minősített
szav azattöbb ség szfü sé ge s.
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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatér o zati j av as|at a bizottság szźlmźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés
mestáľsyalását.



elé helyeznék el, a mellékelt tewrajz szeľint, a főtáb|át a templom oldalĺĺnak
felezővonalĺínál Iévő lépcső mellett. (1. sz. melléklet)

2. Csanádi Péter a Nemzeti orökség Intézetének rendezvényszervezéséľt és társadalmi
kapcsolatokéľt felelős referense 2014. március 20-źn érkezętt levelében azza| a
kéréssel kereste meg az onkoľmĺĺnyzatot, hogy a Corvin köz, mint töľténelmi
emlékhely, a vonątkozó jogszabá|y éľtelmében kapna egy ismerteto táb|źÍ (ugyanúgy,
mint a Ludovika, de ahhoz a Képviselő-testiilet hozzź$arulása nem volt szükséges,
meľt nem kerületi tulajdonú közterületre áIlították tel). Q. sz. melléklet) Zsigmond
Attila, okl. formatervezó művész tervei a|apjźn a tĺlrténelmi emlékhelyeket egy két
méter magas' tég|a|ap alapű faragott kőoszlop fogja megjeltilni, melynek dőlt fő nézeti
oldalan bronzöntött kétnyelvű töľténelmi emlékhely felirat, az emlékÍrelyet ismeľtető
kétnyelvíi szö,veg és a töľténelmi emlékhelyek logója szeľepel.

il. A beteľjesztés indokolása

A Józsefuĺĺľosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közteľiiletek haszná|atźnő| és használatának
rendjéről szőIő I8l2013. (IV.24.) önkoľmźnyzatirendelet szabáIyozzaamuvészeti alkotasok,
vallási, kultuľális, történelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezését. E rendelet szerint
Józsefuáľos teljes kozigazgatasi területén közerülethaszná|atíhozzájárulást kell beszerczni,
,,az ]99]. évi W. tÓrvény I09. s-a alapján művészeti alkotásnak minősiilő tárgłat valamint
a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok),
eml éhábl a (ók) elhe ly e zé s éhez.,'
A ľendelet szabźiyozza az elhelyezéshez szfüséges kérelmek beadási hataľidejét is.
Amennyiben a műalkotás tervezett elhelyezésére az év első 6 hónapjában lenne, akkoľ a
mege|oző év szeptembeľ 30. napjáig kell benyújtani a kérelmet az onkotmányzat
Hivatalĺĺhoz. ,,A benyújtott összesített kźrelmelcről a Képviselő-testijlet a benyújtósi hatdridőt
Iúvető 60 napon belĺłl dt;nt.,' TekinteĹtel azĺlnban ana, hogy jelen előteľjesztésben szeľeplő
kezdeményezések ugyan hataľidőn tű| érkeztek, azonban a bennük szereplő kére|mezett
emléktáblfü, illetve emlékoszlop széles kĺirben szźmíthat érdeklődésre, és a felállításuk,
valamint avatásuk ápľilis végére _ május elejére tervezett, ezért javaslom a dcintés jelen ülésen
való meghozata|át.

ilI. Tényállásĺ adatok

1. A Rezső tér önkormanyzati t|Jlajdonú közterüIet, a helyszínľajzon |évó, templom
melletti teľĹilet alkalmas a fasor telepítésére.
Tekintettel arrą hogy fat tiltetni atavasz első felében, maľciusban, illetve április elején
cé|szerťi,uténa mĺĺľ nem; valamint a húsvéti tinnepekre (hogy ne legyen az iinnepeken, a
kĺirmenet ideje alatt felbontva atér - a plébanos rir kérésére), afźú<at20|4. április 10-én
elĹiltették.
A JKFVSZ előfinanszírozta és elvégertefte a munkát, de tekintette| arra, hogy ez az
éves tervében nem szerepelt, ezért fedezetet kell neki erre biztosítani, külĺinben a többi,
tervezettf e|ađatźranemlesze|égaköltségvetése.

2. A Corvin köz önkoľmlĺnyzati tulajdonú közteľĹilet, a helyszín ismeretében a
helyszínĺajzon javasolt helyen elhelyezhető |enne az emlékoszlop.
A lrulturális örölrség védelméről szóló 2001' évi I.XIV, törvény 61lF. $ (2) bekezdése
éľtelmében a történelmi emlékhelyeket egységes aľculatu _ magyar és angol, valamint,
ha az emlékhely valamely veltink éIő nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvÍi _
ismertető tźhláva| kell megj elĺilni.



A Nemzeti orölrség Intézete létrehozásáról szóló ]44/20]3, (V. ]4') Korm' rendelet 4. $
(1) bekezdés d) pontja szerint a Nemzeti oľökség Intézete gondoskodik a töľténelmi
emlékhelyek egységes megjelöléséről.

Iv. A döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

1. A faültetés költségeihez kérte a kezdeményező a kerület hozzájáru|źtsát (1 | d,arab
juharfa).

A lldb kisméretiĺ tźlblźn (a fiák mellett), melyek mérete 25x10cm, az a|źhbi nevek
szerepelnének:
-Coray Ferenc
.Kindling János
-Weisz Istvan
-Malaky János

-Malaky Mihály
-Malaky Koszta
-Békés fivéľek
-Stuľza fivéľek

-Stobbe Máté és Jĺános
-Gabľowitz Kornél és Emil
-Aczé| István

A fĺĺtábla szövege:''Azon srácok emlékére, akik egykor a Rezső téren futballoztak és
1899. május 3-ĺán dr. Spľingeľ Ferenc vezetésével megalapítottiĺk a Ferencvárosi Torna
Clubot."

2. A Képviselő-test{ilet elvi döntést hoz a helyszínt illetően, a szté|é formája egységes
valamennyi töľténelmi emlékfiely tekintetében.

A felirat, melyet az MTA NyelvľudomźnyíIntézete véleményezet, az alábbi:

,,A Corvin koz az 1956-os forľadalom és szabadságharc emblematikus helyszíne, a
sztálinista diktafura és a szovjet megszállás ellen folýatott fegyveľes felkelés egýk
központja. A tobbször<is tulerőben lévő szovjet csapatokkal vívott harcok során sok
felkęlő ,,pesti srérc,, áĺ|doztaitt é|etét amagyar szabadságért.,,

v. A dtintés célja' pénzĺigyĺ hatása

A faültetés költségeinek tźlmogatását kéri a kezdeményezo.. Az általuk becsült költség,
amire atárlogatást kérik, 540,0 e Ft (1 1 daľab 12cm átmérojtĺ juharfa, szái|itási költség,
munkadíj, szĹikséges fiild és ttágya költsége). A fasor ültetése és fenntartása a JKFVSZ
feladata lesz, ami egyben feladatbővülést jelent, afewÍartźts mfüödési többletköltséget
jelent, aminek összege jelenleg nem becsülhető meg (pl. víz, ápolás, stb.)

A faiiltetés 540,0 e Ft-os tźmogatásźlnak fedezetéül a mfüĺidési céltaľtalékon belül a
varosmarketing előiľrányzatot jelölöm meg.

vI. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése a közteľĹilet elnevezéséről, valamint koztén szobor' múalkotás
á||ításárő| a Magyarország helý ĺinkoľmányzatairő| sző|ó 2011. évi CLxXXx. törvény 23.$
(5) bekezdés 5. és 13. pontja, a 42. $ 8. pontján, valamint a Józsefuĺírosi onkormźnyzat
tulajdonában lévő k<izterületek hasznát|atáről és használatának rendjéről szćl|ő |812013. (tV.
24.) önkormźnyzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontján alapul.

Ké rem az a|á'ůbi határ ozati j avas lat elfo gadá s át.



HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
1. tźmogatja az EEE Mozgalom és az FTC Baráti Kör kezdeményezését az FTC

mega|apítźtsanak 115. évfordulója alkalmából, a Rezső téren 11 juharfa és |2
emléktábla felállításara vonatkozóan,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. ápn|ís 23.

2.l az 1. pont szerinti faültetésre 540,0 e Ft-ot biztosít a JKFVSZ részére.
Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 20|4. źrynlis 23.

3.l a) az l-2. pontban foglaltak miatt az onkormĺányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél
és általanos taľtalékon belül a vĺíľosmaľketing mfüödési céltartalék _ önként vállalt
feladat _ e|őirźlĺyzatárő| 540,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási mfüödési
kiadáson belül az iránýtószervi támogatásként folyósított trĺmogatás kiutalása _

kötelező feladat vállalt - eloirźnyzatźra.
b) a Józsefuárosi Köztertilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím -

kötelező feladat bevételi mfüödési fĺnanszirozźsi bevételen belül a az
irźnýtőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési szárrĺźn töľténő
jóváírása e|őirźnyzatát és ezze| egýdejúleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 540,0 e Ft-
tal megemeli.
Felelős: Polgármester
H atźndő: 20| 4. ápńlis 23.

4.l fe|kén a Polgármestert, hogy a költségvetési rencĺęlet következő módosításánál a
hatźrozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|4.június 30. napjáig

5.l tźmogatja a Nemzeti orokség Intézetének kezdeményezését a Corvin köz, mint
történelmi emlélĺfiely egységes sztélével való megjelölésével kapcsolatban, me|yhez
aĺyagíhozzájźtru|ástazonkormányzatnembiztosít.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 20|4. ápnlis 23.

Budapest, 2014. ápn|is 7 .

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásábóI:

/ i,, . ą/ĺ. ,UM'uÚWL/ ]ĺllłÁ'PR1ü,

dr. Mészar Erika /aljegyző
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polgáľmester



1. számú melléklet

Minta a tew ezett tźlb|źr a vonatkozó an :



A helyszín:
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A terv ezett emléko szlop (sztélé) :


