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Budapest Józsefvá ľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testülete számára i
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Elorpzupszro: pR. Kocsls MÁľÉ polcÁRvĺesľeR

A képviselő-testiileti ülés időpontja:20|4. április 23. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat emléktáblák és emlékoszlop elhelyezéséľe

A napiľendet nyílt ülésen kell tlĺrgyalni, a ľendelet és a hatźrozat elfogadásahoz minősített
szav azatíobb sé g szüks é ge s.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzůiryi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bizottságvéleményezi tr

Hatźr ozati i av aslat a bizottsźĘ szźIÍnźlr a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
mestársvalását.

Tĺsztelt Képviselő.testtilet!

Előzmény

|, 20|4. ápľilis l-én Boľbé|y Lászlo, az FTC Baľáti Kör, valamint az EEE Mozgalom
képviseletében azza| a kéľéssel keľesett meg, hogy 2014. május 4-én 16 óľakor, a
Rezső téri templom melletti teľĹileten, a Ferencvĺĺrosi Torna Club alapításának 115.

évfoľdulója alkalmából, 11 juhaľfa iiltetését és a melléjtik állított emléktáblfü
leleplezéséttervezi.Ezeka fiĺk jelképeznékazokat a kerĹileti fiatalokat, akik 1898-99.
folyamĺán a Rezső térĺe jźlrtak futballozni és később Dľ. Springer Ferenc tĺímogatásával
megalapítottái< az FTC-t. A f;ák mellett elhelyezett ęmléktáblfüon, az ő nevfüet
tewezik megörĺikíteni, illetve egy ezeL<nél nagyobb méretű táb|aÍI összefoglalnák
történetfüet. (A táblĺák anyagai Gravoglas 2 glossy 935 |,5 mm óarany iđőjźrás áI|ő'
UV álló, kültéľi rézÁatast artyag.) A tablrákat a juhaľfak elé helyeznék el, a mellékelt
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tervrajz szerint, afőtáb|át a templom oldalának felezővona|ánźlLévłĺlépcső mellett. (1.
sz. melléklet)

2. Csanádi Péteľ a Nemzeti oľökség Intézetének rendezvényszervęzéséľt és tarsadalmi
kapcsolatokért felelős referense 20|4. március 20-án érkezett levelében azza| a
kéľéssel kereste meg az onkormanyzatot, hogy a Corvin köz, mint tĺ!ľténelmi
emlékhely, a vonatkozó jogszabály értelmében kapna egy ismeľtető táb|át (ugyanúgy,
mint a Ludovika, de ahhoz a Képviselő-testĹilet hozzájźlru|źtsa nem volt sziikséges,
meľt nem keľiileti tulajdonú kĺiĺeľĹiletre állították fel). (2. sz. melléklet) Zsigmond
Attila, okl. foľmatervező művész teľvei a|apjźn a tĺirténelmi emlékhelyeket egy két
méter magas' téglalap alapú faľagott kőoszlop fogja megjelölni, melynek dőlt fő nézeti
oldalán bľonzĺintott kétnyelvú tĺjľténelmi emlékhely felirat, az emlékhelyet ismertető
kétnyelvíĺ szöveg és a történelmi emlékhelyek logója szeľepel.

3. A Kálvária téren (Baross utca IIlés utca által közrefogott teriileten) 2011. december
hónapban a Jobbik Maglarországért Mozgalom Józsefvárosi Alapszervezete a
kereszténység egłik szimbólumát, a kettős keresztet helyezte eI, melyhez a
Városgazdálkodási és Pénzügli Bizottság a 1783/2011. (XI.30.) számú határozatában
díjmentességgel 20I]' december ]-jétőI 2012. januór 6-ig kbzterület-használati
hozzój árul ós t me gadta.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

A Józsefulĺľosi Önkoľmányzat fulajdonában lévő köZteľiiletek használatlĺľól és hlaszná|atźnak
rendjéről szől'ő |812013. (IV. 24.) <lnkoľmányzati ľendelet szabźiyozzaamuvészeti alkotások,
vallási, kulturális, tĺjľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szeľint
Józsefuaľos teljes kozigazgatási tertiletén közterülethaszná|atíhozzájźrulást kell beszerezní,
,,az ]99]. évi XX. törvény I09. $-a alapján művészeti alkotásnak minősĺjlő tárglak, valamint
a művészeti alkotásnak nem minősĺjlő vallási, lculturális, történelmi szimbólum(ok),
eml éHáb l a (ák) elhe ly ezé s éhe z.,'
A rendelet szabá|yozza az elhelyezéshez szĹikséges kérelmek beadási határidejét is.
Amennyiben a mtĺalkotás tervezetí elhe|yezésére az év első 6 hónapjában lenne, akkoľ a
mege|őző év szeptembeľ 30. napjáig kell benyujtani a kérelmet az onkoľmanyzat
Hivatalilhoz. ,,A benyújtott ĺjsszesített kérelmelĺről a Képviselő-testiilet a benyújtási határidőt
ktivető 60 napon belül dont.''

Tekintettel azonban ana, hogy jelen előterjesztésben szereplő első két kezdeményezés
(melyből az első művészeti alkotásnak nem minősülő emléktábla, a mósodik kezdeményezés
míivészeti alkotósnak minősül) ugyan határidőn tul érkezeLt, azonban a kéľelmezett
emléktáblfü, illetve emlékoszlop széles körben szźlmíthat érdeklődésre, és a felállításuk,
valamint avatásuk ápľilis végére _ május elejére tervezett, ezért javaslom a döntés jelen tilésen
való meghozata|át.

A keuős kereszt, mely művészeti alkotásnak nem minősiilő vallási szimbólum a Budapest
Józsefváros Magdolna negłed Program III projeh keretében megvalósuló Kálvória tér

felújításának terĺ)letén helyezkedik el. A Kálvória téri építési beruházás lebonyolításához
sztilrséges a kettős kereszttel kapcsolatban dôntést hozni.

ilI. Tényállási adatok

1. A Rezso tér ĺinkormányzati tulajdonú közteľĹilet, a helyszínrajzon lévő, templom
melletti teriilet alkalmas a fasor telepítésére.



2.

Tekintettel aľra, hogy fát tiltetni atavasz első felében, mĺírciusban, illetve április elején
célszerű, utána máľ nem; valamint a húsvéti iinnepekľe (hogy ne legyen az ünnepeken, a
kĺĺrmenęt ideje alatt felbontva a tér - a plébános úr kérésére), a fětkat 20|4. április l0-én
elültették.
A JKFVSZ előfinanszírozta és e|végeztette a munkát, de tekintettel arra, hogy ez az
éves tervében nem szerepelt, ezértfeđezetet kell neki erre biztosítani, kiilönben a tcibbi,
tew ezett fe|adatár a nem le sz elé g a kö ltsé gveté s e.

A Corvin köz önkormányzati fulajdonri kö,zterület, a helyszín ismeretében a
helyszínľajzon javasolt helyen elhelyezhető lenne az emlékoszlop.
A lculturóIis ÓrÓlaég védelméről szóló 200]. évi I'XIV. torvény 6llF. $ (2) bekezdése
éľtelmében a töľténelmi emlékhelyeket egységes arculafu _ magyat és angol, valamint,
ha az emlékhely valamely veltink é|ó nemzetiséghez kapcsolódik, nemzetiségi nyelvű _
ismeľtető táb|áv a| kell meg| el<ilni.
A Nemzeti orölrség Intézete létrehozásáról szóló 144/20]3. (V. 14.) Korm. rendelet 4. $
(1) bekezdés d) pontja szerint a Nemzeti orökség Intézete gondoskodik a töľténelmi
emlékhelyek egységes megielöléséľől.

A Kálvária tér rehabilitációjára vonatkozó végleges kiviteli tervek alapján a téren
elhelyezett kettős kereszt afelújítósi munkálrat nem befolyásolja, mivel a kialakítandó új
átkÓzlekędő sétány mentén helyezkedik el.

A döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A faültetés költségeihez kérte a kezdeményezo a keľület hozzájárúását (l l daľab
juhaľfa).

A lldb kisméretű tábl'án (a fak mellett), melyek mérete 25xI0cm, az alźtbbi nevek
szerepelnének:

-Coray Ferenc
-Kindling János
-Weisz István
-Malaky Jiĺnos
.Malaky Mihály
-Malaky Koszta
-Békés fivérek
-Sturza fivéľek
-Stobbe Máté és Jĺínos
-Gabľowitz Koľnél és Emil
-AczéI István

A fíĺtábla szövege:''Azon sľácok emlékéľe, akik egykor a Rezső téren futballoztak és
1899. május 3-án dr. Spľinger Ferenc vezetésével megalapítottĺík a Ferencvárosi Torna
Clubot."

A Képviselő-testtilet elvi d<intést hoz a helyszínt illetően, a szté|é formája egységes
valamennyi t<irténelmi emlékhely tekintetében.

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

,,A Corvin koz az 1956-os forradalom és szabadságharc emblematikus helyszíne, a
sztálinista diktatuľa és a szovjet megszállás ellen folytatott fegyveres felkelés egyik
kĺizpontja. A többszörös tulerőben lévő szovjet csapatokkď vívott harcok sorĺín sok
fe lkel ő,,pesti sr ác,, źidozta itt é|etét a magy aÍ szab adságért.,,
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3. A Képviselő-testület dant a Jobbik Magłarországért Mozgalom Józsefvárosi
Alapszervezete ákal állított kettős kpreszt ügłében.

v. A döntés célja' pénzůĺgyi hatása

A faültetés költségeinektámogatását kéri akezďeményezó.. Az áItaIuk becsült költség,
amire atámogatást kérik, 540,0 e Ft (11 daľab |fcm átmérojű juhafia, szá||ítási költség,
munkadíj, sztikséges ftild és trágya kĺiltsége). A fasoľ ültetése és fenntaľtása a
Jizsefuarosi Közteľület-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgálat (JKFVSZ) felaďata
lesz, ami egyben feladatbővülést jelent, a feĺriartás működési többletköltséget jelent,
aminek ĺlsszege jelenleg nem becsülhető meg (yi. víz, ápolás, stb')

A faültetés 540,0 e Ft-os tĺímogatasának fedezetéül a mfüödési céltaľtalékon belül a
vaľo smark etiĺg elóir źny zatot j elĺi löm me g.

A kettős kereszt fenntaľtása szintén a JKFVSZ feladata lesz.

vI. Jogszabályi ktĺľnyezet ĺsmeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a kdzteľiilet elnevezéséről, valamiĺt końén szoboľ, mĹĺalkotás
állításaról a Magyarorsztryhelyi önkoľmlĺnyzatairól szőIő 20|1. évi CLXxxx. törvény 23.$
(5) bekezdés 5. és 13. pontja, a 42. $ 8. pontjan, valamint a Jőzsefvátosi Önkoľmźnyzat
tulajđonában lévő köĺeľĹiletek haszná|atfuól és haszná|atának rendjéről szőllő |812013. (IV.
24.) önkoľmźnyzatirendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjan alapul.

Kéľem az a|áhbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.

H,ł,rÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő.testůĺlet úgy dönt' hory

L. tamogatja az F,EE Mozgalom és az FTC Baráti Kĺiľ kezdeményezését az FTC
mega|apítátsanak l15. évfordulója alkalmából, a Rezső téľen 11 juharfa és |2
emléktábla felźi|ításár a vonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. aprilis 23.

2. az |. pont szerinti fatiltetésľe 540,0 e Ft-ot biztosít aJőzsefvźlrosi K<izteľület-felügyelet
és Varosiizemeltetési Szolgálat részéľe.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺĺľidő: 201- 4. ápnlis 23.

3. a) az 1-2. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1 1107-01 cím mfüödési cél
és általános taľtalékon belül a városmaľketing működési céltanalék _ önként vállalt
feladat _ e|óirényzatźrőI 540,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszirozźtsi mfüödési
kiadĺíson belül az fuányítőszervi támogatasként folyósított támogatás kiutalása _
kötelező feladat vállalt - e|őirźnyzatáĺa.

b) a Józsefuĺĺľosi Közteriilet-feltigyelet és Vĺírosiizemeltetési Szolgálat 80103 cím _
kötelező feladat bevételi mfüödési ťlĺanszírozási bevételen belül a az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tiĺľténő
jőváfuása eloirźnyzatát és ęzze| egyidejrileg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 540,0 e Ft-
tal megemeli.
Felelős: Polgáľmesteľ
Hatĺáńdő: 20l 4. ápĺilis 23.



felkéľi a Polgáľmesteľt, hogy a k<iltségvetési rendelet következő módosításánál a
hatérozat 3. pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 20I 4. június 3 0. napj áig

tźmogatja a Nemzeti Örĺikség Intézetének kezdeményezését a Corvin köz, mint
töľténelmi emlékhely egységes sztélével való megiel<ilésével kapcsolatban, melyhez
anyagihozzájáru|źtstaztnkormtnyzatnembiztosít.

Felelős: polgĺáľmester
Hataľidő: 201. 4. źlpnlis 23.

a Kálvdria tér Baross utca és lllés utca ákal közrefogott területén található kettős
kereszt áthelyezése nem szülcséges, mert a tér rehabilitációját nem befolyásolja.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20|4. ápnIis 23.

Budapest, 20| 4. źtpri|is 23 .

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegzől
nevében és megbízásából:
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1. számú melléklet
A helyszín:

Minta a tew ezett tźtb|źr a vonatko zó an :



A helyszín:
2. szánńmelléklet
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A tervezett emlékoszlop (sztélé):


