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Tisztelt KépviselGtestiĺlet!

L Előzmények

2014. május 14-én Mester Erwn azzal a kérelemmel fordult az onkormźnyzat fe|é, hogy édesapja'
Mendelovits Herman emlékére ún. ,,botlatókĺivet'' szeretne elhelyezni az egykon lakóházuk, a Lljza
utca 6. sz. a|attiház kapubejźlratae|ótt, elhurcolásának7D. évfordulója alkalmából. (1. melléklet)

il. A beteľjesztés indoka

A Józsefuárosi onkonnányzat tulajdonában lévő közterületek haszná|atáról és használatźnakrendjéről
szőIő I8l2013. (IV. 24.) önkormáĺyzati rendelet szabźiyozza a miivészeti alkotások, vallási, kulturális,
torténelmi szimbólumok, emléktáblfü elhelyezését. E rendelet szerint Józsefuáros teljes kcizigazgatási
területén kdztenilet haszná|ati hozzźĄáĺu|źst kell beszerezni, ,,az l99l. évi W. nrvény 109. $-a
alapján művészeti alkotósnak minősiilő tórgruk, valamint a művészeti alkotasnak nem minősijlő
v all ós i, kul t ur áli s, t ör t éne Imi s z imb ólum (o k), eml éH ób I a (ĺźk) e l he ly e z é s é he z,,,

2014' mźĘus 14-én az e|őzményekben ismertetett kérelem érkezeÍt a Polgiármesteń Hivatalhoz, me|y a
hivatkozott önkonniányzati rendelet hatáIya aIá tartozilk. Míndezek alapjén a Képviselő.testület
döntése szükséges a kérelemmel kapcsolatban.
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Tekintettel a:ľa, hogy Günteľ Demnig kölni miĺvész, aki ezeket a botlatóköveket elhelyezi, július
elején érkezik Magyarországra, t<ibb ilyen emlékkövet elhelyezni (öbbek között a Józsefuĺárosban is),
sziikséges a kérés a rendeletben foglaltaktól eltérő iđőpontban történó megfźrgya|ása.

III. Tényállási adatok

Mester Erviĺ az édesapja, Mendelovits Hermann emlékére ún. ,,botlatókövet'' (Stolperstein) szeretne
elhelyezni az egykori lakóházuk, aLljzautca 6. sz. a|attiházkapllbejźrataelótt. Günter Demnig kölni
mtĺvész kis betonkockaľa applikált rénábLába vési az elhuľcoltak nevét, sziiletésének és

deportációjának időpontját, valamint meggyilkolásának helysztĺét. M igy készült, macskakőre
emlékeztető Stolperstein-t aZ áIdozat utolsó szabadon vźiasztott lalĺüelyének bejarata előtt
személyesen illeszti amuvész a jźrdába.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Képviselő-testÍilet tźtmogatja Męster Ervin kezdeményezését, Mendelovits Hermann emlékét
megorzó,,botlatókő'' elhelyezésével kapcsolatban.

v. A döntés cé|ja' pénzĺĺgyĺ hatása

A Képviselő-testÍilet az ęmléktábla elhelyezéséhez hozzttjttrulását adja. A kérelmező vźil'a|ja a
,,botlatókő'' megtervezésének és elhelyezésének költségeit.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

Magyarország helyi önkorĺrányzatakől sző|ő 2011. évi CLXXXD(. tĺirvény (Mĺitv.) 42. $ 8. pontja

szerint a képviselő-testĹilet hatásk<iréből nem ruhźvhatő a közterület elnevezése, közlén szobor,
miĺalkotás ti|itésa. A Képviselő-testiilet đöntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pontjan, valamint a

Józsefuarosi onkonĺrányzat tulajdonában lévő közteniletek használatiáról és haszrálatának rendjéről
sző1.ő |8120|3.(IV. 24.) önkormźtĺyzatirendelet 5.$ (2) bekezdés 23.pontjźn alapul.

Mindezeka|apjźtĺkéremaza|źtbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő-testĺilet űgy dfint' hogy

1. tĺárnogatja Mendelovits Henĺlan emlékére botlatókó elhelyezését aLujza utca 6. sz' aIattiház
előtti jáľdan.
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Tisaelt Polgármester Úr!

Alulírott Me s te ľ Eľvin az a|ábbi lĺé ré s s e l fo rdulo k ooho 
".

A Budapest VIII. keľiilt Luiza utca 6 sám a|ami lakóházban lalĺtunk sziilcimrncl a

II. világhäboru idején. Innen hurcoldk eĺ és deportáhák édesapámat 1944 decemberébcn'

Hasonló módon mint a Lujza u. 2 sz. ház előtt látható, én is szcľetnćk ćdcsap1rur
emlékére egy,,botlatókő''.vel emléket állíttatni a fenti cím előtt.

,'!g43 és 1945 kozött emberek milliói tűntek el Európa városaiból, Íalvaiból - le gtöbbszcir anóllĺti|,

hogy maradandó npmot hagytak volna magull u*. A Stolpersteilr-ek (''botlatókövelĺ..) ez.e|ĺet a

L"{iyzć, nyomokaĺ teszik 
"újra 

Li*haď>vá. Álululr aZ egyes áldozatok személyes sorsírval

szembesültink

Giinter Demnig kölni művész kis betonkockara applilĺáb ŕzuiblába vési az c|hurcoltalĺ nevćt,

sziiletésének és-deponációjának időpontját, valamini-meggyilkolásának helpzínót. Az így lĺészi'ilt,

macskakőre emlélĺeztető Srclperstein-t az á|dozat utolsó szabadon választott lakhclyćllck
beiátata előtt személyesen illeszti a iáńál},a.

Minden egyes követ privát adományokból finanszíroznak 1,2O euró. kü. l0 000 forint. szi'ilségels

a\lhoz, hogy újabb kő lĺerülhessen letételre.

Tekintettel a fentiekre, kérem szíves lĺ<izreműködését és engec|étfft, hogy az elhclyezlshez
sztilséges engedélyt megkaphassam.

Bízva seg ítő sándékában maradok tis zte lette l:

Budapest, 2014. mĄ::s 14.
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